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Изменение 1
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че крайбрежният 
непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната 
аквакултура са най-устойчивите видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 
липсата на пречистване на водите, 
замърсяванията и разливите на петролни 
продукти, прекомерното застрояване на 
бреговата ивица и изпълнението на 
големи проекти по крайбрежието;

1. признава, че крайбрежният 
непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната 
аквакултура са най-устойчивите видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 
липсата на пречистване на водите, 
замърсяванията и разливите на петролни 
продукти, прекомерното застрояване на 
бреговата ивица, изпълнението на 
големи проекти по крайбрежието и 
липсата на ясно определени 
регулаторни правила за устойчиво 
местно развитие, най-вече по 
отношение на аквакултурата;

Or. en

Изменение 2
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. признава, че крайбрежният 
непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната
аквакултура са най-устойчивите видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 
липсата на пречистване на водите, 
замърсяванията и разливите на 
петролни продукти, прекомерното 
застрояване на бреговата ивица и 
изпълнението на големи проекти по 
крайбрежието;

1. признава, че крайбрежният 
непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и внимателно 
регулираната и добре управлявана
аквакултура са най-устойчивите видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
в рамките на малки крайбрежни 
общности, и най-отдалечените 
риболовни райони; отбелязва, че тези 
видове риболов са засегнати от 
отрицателни фактори като липсата на 
ефективно пречистване на водите, 
природните бедствия и инцидентите, 
предизвикани от човека, свръхулова и 
конкуренцията в лицето на мащабни 
риболовни операции, разливите на 
петролни продукти, прекомерното 
застрояване на бреговата ивица и са 
изложени на риск от промени в 
заетостта на местно равнище и от 
изпълнението на големи проекти по 
крайбрежието, като например 
съвкупно драгиране и изграждане на 
вятърни паркове, разположени в 
морето;

Or. en

Изменение 3
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че крайбрежният 1. признава, че крайбрежният 
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непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната 
аквакултура са най-устойчивите
видове риболов от социална, 
икономическа и екологична гледна 
точка и са определящ фактор за 
социално-икономическото развитие на 
крайбрежните общности; счита, че те 
оставят отчетлива културна следа и 
допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни 
райони; отбелязва, че тези видове 
риболов са засегнати от отрицателни 
фактори като липсата на пречистване на 
водите, замърсяванията и разливите на 
петролни продукти, прекомерното 
застрояване на бреговата ивица и
изпълнението на големи проекти по 
крайбрежието;

непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната 
аквакултура са устойчиви видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и крайно отдалечените райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
застрашени именно от отрицателни 
фактори като липсата на пречистване на 
водите, замърсяванията и разливите на 
петролни продукти, прекомерното 
застрояване на бреговата ивица,
изпълнението на големи проекти по 
крайбрежието и последствията от 
изменението на климата;

Or. fr

Изменение 4
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че крайбрежният 
дребномащабен и непромишлен 
риболов, уловът на морски дарове и 
екстензивната аквакултура са най-
устойчивите видове риболов от 
социална, икономическа и екологична 
гледна точка и са определящ фактор за 
социално-икономическото развитие на 
крайбрежните общности; счита, че те 
оставят отчетлива културна следа и 
допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 

1. признава, че крайбрежният 
дребномащабен и непромишлен 
риболов, уловът на морски дарове и 
екстензивната аквакултура са най-
устойчивите видове риболов от 
социална, икономическа и екологична 
гледна точка и са определящ фактор за 
социално-икономическото развитие на 
крайбрежните общности; счита, че те 
оставят отчетлива културна следа и 
допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 



PE486.100v01-00 6/21 AM\897305BG.doc

BG

липсата на пречистване на водите, 
замърсяванията и разливите на петролни 
продукти, прекомерното застрояване на 
бреговата ивица и изпълнението на 
големи проекти по крайбрежието;

липсата на пречистване на водите, 
замърсяванията и разливите на петролни 
продукти, прекомерното застрояване на 
бреговата ивица и изпълнението на 
големи проекти по крайбрежието; 
отбелязва отрицателното 
въздействие от неблагоприятната 
икономическа обстановка върху 
териториите, които са силно 
зависими от този тип риболов;

Or. es

Изменение 5
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава, че крайбрежният
непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната
аквакултура са най-устойчивите видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 
липсата на пречистване на водите, 
замърсяванията и разливите на петролни 
продукти, прекомерното застрояване на 
бреговата ивица и изпълнението на 
големи проекти по крайбрежието;

1. признава, че дребномащабният и
непромишлен риболов, ловът на миди и 
ракообразни и екстензивната 
аквакултура са най-устойчивите видове 
риболов от социална, икономическа и 
екологична гледна точка и са определящ 
фактор за социално-икономическото 
развитие на крайбрежните общности; 
счита, че те оставят отчетлива културна 
следа и допринасят за териториалното 
разнообразие на континента, островите 
и най-отдалечените риболовни райони; 
отбелязва, че тези видове риболов са 
засегнати от отрицателни фактори като 
липсата на пречистване на отпадните 
води, замърсяванията и разливите на 
петролни продукти, прекомерното 
застрояване на бреговата ивица и 
изпълнението на големи проекти по 
крайбрежието;

Or. bg
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Изменение 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. решително отхвърля 
предложението на Комисията за 
въвеждане на прехвърляеми риболовни 
концесии, тъй като този диспозитив 
ще доведе до съсредоточаването на 
риболовни права в ръцете на малцина 
оператори и следователно до 
изчезването на множество 
предприятия за непромишлен 
риболов;

Or. fr

Изменение 7
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че дребномащабният 
риболов не само насърчава социално-
икономическото сближаване и 
гарантира издръжката на 
многобройни семейства, но и 
представлява фактор за установяване 
на рибарски общности по 
протежението на крайбрежните 
зони; подчертава, че е важно да се 
поддържа един подход към рибарския 
сектор, който взема под внимание 
биологичното, екологичното, 
икономическото и социалното 
равнище, за да се създаде устойчивото 
равновесие между състоянието на 
съществуващите ресурси в 
различните морски зони и защитата 
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на социално-икономическата 
структура на крайбрежните 
общности, които зависят от 
рибарството на местно ниво, за да се 
гарантира заетостта и 
просперитета в тях;

Or. pt

Изменение 8
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава изключително 
важната роля на традиционните
рибари по отношение на запазването 
на биологичното разнообразие и 
отчита положителния ефект на 
техните констатации, свързани с 
настоящи и бъдещи екологични 
проблеми, като замърсяването и 
изчерпването на рибните запаси; 
призовава да не се допуска 
дискриминация по отношение на 
различните категории рибари с цел 
запазването на традиционния 
непромишлен риболов;

Or. bg

Изменение 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 1б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. подчертава необходимостта да се 
насърчава достъпа на младите до 
риболовна дейност и да се подпомагат 
рибарите чрез професионално 
обучение;

Or. fr

Изменение 10
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на оскъдни 
статистически данни относно 
социалното, икономическото и 
териториално сближаване и подчертава 
необходимостта да се разработят 
показатели на европейско равнище, чрез 
които да се набавят социално-
икономически, научни и екологични 
данни;

2. отбелязва наличието на оскъдни 
точни статистически данни относно 
оценката на рибните запаси и улова,
осъществен както от професионални 
рибари, така и от рибари-любители, 
и призовава за увеличаване на 
средствата за осигуряване на 
събирането на тези данни; 
подчертава също така липсата на 
достатъчно статистически данни
относно социалното, икономическото и 
териториално сближаване и подчертава 
необходимостта да се разработят 
показатели на европейско равнище, чрез 
които да се набавят социално-
икономически, научни и екологични 
данни;

Or. fr

Изменение 11
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на оскъдни 
статистически данни относно
социалното, икономическото и 
териториално сближаване и подчертава 
необходимостта да се разработят 
показатели на европейско равнище, чрез 
които да се набавят социално-
икономически, научни и екологични 
данни;

2. изтъква необходимостта от 
увеличаване на изследванията в 
областта на социалното, 
икономическото и териториално 
сближаване и подчертава 
необходимостта да се разработят 
статистики и показатели на 
европейско равнище, чрез които да се
набавят социално-икономически, 
научни и екологични данни, които 
вземат предвид и подчертават 
географските, културните и 
регионалните различия;

Or. en

Изменение 12
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на оскъдни 
статистически данни относно 
социалното, икономическото и 
териториално сближаване и подчертава 
необходимостта да се разработят 
показатели на европейско равнище, чрез 
които да се набавят социално-
икономически, научни и екологични 
данни;

2. изтъква наличието на оскъдни 
статистически данни относно 
социалното, икономическото и 
териториално сближаване и подчертава 
необходимостта да се разработят 
показатели на европейско равнище, чрез 
които да се набавят надеждни и 
достатъчно съдържателни социално-
икономически, научни и екологични 
данни;

Or. es

Изменение 13
Ana Miranda
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Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. посочва, че не съществува единна 
дефиниция на понятието 
непромишлен риболов в Европейския 
съюз, а съществуващото определение, 
базирано на размера на риболовния 
кораб, вече не е актуално и не 
отговаря на реалното положение, 
поради което предлага на Комисията 
да предвиди изготвянето на нова 
дефиниция по отношение на 
управлението, която да взема предвид 
редица критерии, като например 
регионалните характеристики и 
различия, геоморфологията, 
техническите аспекти на риболова, 
както и социалните, научните, 
биологичните и екологичните 
такива;

Or. es

Изменение 14
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня значението на 
насърчаването на устойчивия 
непромишлен риболов и по-специално 
необходимостта от засилване на 
проследяването на рибните продукти, 
продуктите на аквакултурата и 
продуктите от черупкови организми;

Or. fr
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Изменение 15
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи 
за икономическа диверсификация, 
следва да се използват съществуващите 
инструменти, фондове и механизми, за 
да се гарантира сближаване от гледна 
точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) се признае 
специално този тип риболов чрез по-
голямо съвместно управление и участие 
на сектора на непромишления риболов 
при взимането на решения и като се 
стимулират местни стратегии в 
крайбрежните райони, зависещи от 
рибарството;

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи 
за икономическа диверсификация, 
следва да се подсилят съществуващите 
инструменти, фондове и механизми, за 
да се гарантира сближаване от гледна 
точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) се признае 
специално този тип риболов; отново 
подчертава също така 
необходимостта да се даде 
предимство на по-голямо съвместно 
управление и участие на сектора на 
непромишления риболов при взимането 
на решения и като се стимулират местни 
стратегии в крайбрежните райони, 
зависещи от рибарството, както и като 
се прилагат регионални стратегии; в 
тази връзка призовава за създаването 
на регионални консултативни съвети 
за водните басейни на Карибско море 
и югозападната част на Индийския 
океан;

Or. fr

Изменение 16
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи 
за икономическа диверсификация, 
следва да се използват съществуващите 
инструменти, фондове и механизми, за 
да се гарантира сближаване от гледна 
точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) се признае 
специално този тип риболов чрез по-
голямо съвместно управление и участие 
на сектора на непромишления риболов 
при взимането на решения и като се 
стимулират местни стратегии в 
крайбрежните райони, зависещи от 
рибарството;

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи 
за икономическа диверсификация, 
следва да се използват съществуващите 
инструменти, фондове и механизми, за 
да се гарантира сближаване от гледна 
точка на заетост и екологична 
устойчивост, да се вземе предвид този 
факт в новата рамка на общата 
политика в областта на рибарството 
(ОПОР) и в многогодишната 
финансова рамка (МФР) чрез по-
голямо съвместно управление и участие 
на сектора на непромишления риболов 
при взимането на решения и като се 
стимулират местни стратегии в 
крайбрежните райони, зависещи от 
рибарството; очаква от регионалните 
и местните правителства да 
подкрепят научноизследователските 
проекти и проектите в сферата на 
развитието и обучението с 
подходящо финансиране от ЕСФ и 
ЕФРР;

Or. en

Изменение 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид критичното положение 
и упадъка на някои крайбрежни общности, 
зависещи от рибарството, и липсата на 
алтернативи за икономическа 
диверсификация, следва да се използват 

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи за 
икономическа диверсификация, следва да 
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съществуващите инструменти, фондове и 
механизми, за да се гарантира сближаване 
от гледна точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на общата 
политика в областта на рибарството 
(ОПОР) се признае специално този тип 
риболов чрез по-голямо съвместно 
управление и участие на сектора на 
непромишления риболов при взимането на 
решения и като се стимулират местни 
стратегии в крайбрежните райони, 
зависещи от рибарството;

се използват съществуващите 
инструменти, фондове и механизми, за да 
се гарантира сближаване от гледна точка 
на заетост и екологична устойчивост, като 
в новата рамка на общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР) се 
признае специално този тип риболов чрез 
по-голямо съвместно управление и 
участие на сектора на непромишления 
риболов при взимането на решения и като 
се стимулират местни стратегии и
проекти за трансгранично 
сътрудничество в тази област в 
крайбрежните райони, зависещи от 
рибарството;

Or. ro

Изменение 18
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи 
за икономическа диверсификация, 
следва да се използват съществуващите 
инструменти, фондове и механизми, за 
да се гарантира сближаване от гледна 
точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) се признае 
специално този тип риболов чрез по-
голямо съвместно управление и участие 
на сектора на непромишления риболов 
при взимането на решения и като се 
стимулират местни стратегии в 
крайбрежните райони, зависещи от 
рибарството;

3. счита, че предвид критичното 
положение и упадъка на някои 
крайбрежни общности, зависещи от 
рибарството, и липсата на алтернативи 
за икономическа диверсификация, 
следва да се използват съществуващите 
и да разработят нови ефективни
инструменти, фондове и механизми, за 
да се гарантира сближаване от гледна 
точка на заетост и екологична 
устойчивост, като в новата рамка на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) се признае 
специално този тип риболов чрез по-
голямо съвместно управление и участие 
на сектора на непромишления риболов 
при взимането на решения и като се 
стимулират местни стратегии в 
крайбрежните райони, зависещи от 
рибарството;
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Or. bg

Изменение 19
Jens Nilsson

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава огромния неизползван 
потенциал, който има екологично 
устойчивата аквакултура за 
създаването на благоприятни условия 
за МСП във веригата за производство 
и създаване на стойност, както и 
възможността за създаване на 
работни места в крайбрежните 
региони и районите във 
вътрешността;

Or. sv

Изменение 20
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призова да бъдат опростени 
процедурите за предоставяне на 
европейско финансиране; по-
специално чрез въвеждане таблица за 
оценка на еднократни разходи за 
възстановяване и за глобални 
безвъзмездни средства за определени 
професионални институции;

Or. fr
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Изменение 21
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че успоредно с мерките, 
които следва да бъдат приети по 
отношение на непромишления 
риболов, е необходимо да се установи 
отделен режим за определени 
европейски региони, по-специално най-
отдалечените райони, чието 
население зависи от редица дейности, 
свързани с морските ресурси;

Or. pt

Изменение 22
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че прекомерно 
големия флот на Европейския съюз 
следва да бъде коригиран, но че тази 
мярка не следва да се осъществява за 
сметка на флота за непромишлен 
риболов, което би засегнало социално-
икономическото и културно 
богатство на крайбрежните зони; все 
пак това адаптиране следва да се 
основава на екосистемен подход, при 
който специфичните решения 
относно управлението на флота за 
непромишлен риболов се вземат на 
регионално равнище при строго 
спазване на принципа на 
субсидиарност, като се гарантира 
отделен рибарски режим, който дава 
предимство на достъп до ресурси и 
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защитава флотите за непромишлен 
риболов на местно равнище, 
осигурявайки включването на 
местните рибарски общности;

Or. pt

Изменение 23
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално процент от 
бъдещия Европейски фонд за морско дело и 
рибарство за непромишления риболов, лова 
на миди и ракообразни и екстензивната 
аквакултура и да създаде специална 
програма за подкрепа на дребномащабния 
риболов, насочена към крайбрежните 
общности, зависещи от рибарството, като 
даде приоритетен достъп до средствата на 
тези, които ловят риба, миди и ракообразни 
по най-екологосъобразен и социално 
устойчив начин.

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално процент 
от бъдещия Европейски фонд за морско 
дело и рибарство за непромишления 
риболов, лова на миди и ракообразни и 
екстензивната аквакултура и да създаде 
специална програма за подкрепа на 
дребномащабния риболов, насочена към 
крайбрежните общности, зависещи от 
рибарството, като даде приоритетен 
достъп до средствата на тези, които ловят 
риба, миди и ракообразни по най-
екологосъобразен и социално устойчив 
начин; изразява своето убеждение, че
публичното финансиране на 
рибарството следва да съответства 
напълно на целите на стратегията 
„Европа 2020“ и да има опростен 
характер, за да се създаде по-високо ниво 
на достъпност на финансирането за 
крайбрежните общности, зависещи от 
тази дейност.

Or. ro

Изменение 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище с

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално 
процент от бъдещия Европейски фонд 
за морско дело и рибарство за
непромишления риболов, лова на миди 
и ракообразни и екстензивната 
аквакултура и да създаде специална 
програма за подкрепа на 
дребномащабния риболов, насочена към 
крайбрежните общности, зависещи от 
рибарството, като даде приоритетен 
достъп до средствата на тези, които 
ловят риба, миди и ракообразни по 
най-екологосъобразен и социално 
устойчив начин.

4. поради това призовава бъдещия 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство да подкрепя непромишления 
риболов, отглеждането на черупкови 
организми и екстензивната аквакултура 
и да разполага със специална система
за подкрепа на дребномащабния 
риболов, насочена към крайбрежните 
общности, зависещи от рибарството,
като подпомага основно обновяването 
и модернизацията на риболовните 
кораби.

Or. fr

Изменение 25
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално 
процент от бъдещия Европейски фонд 
за морско дело и рибарство за 
непромишления риболов, лова на миди 
и ракообразни и екстензивната
аквакултура и да създаде специална
програма за подкрепа на 
дребномащабния риболов, насочена 
към крайбрежните общности, 
зависещи от рибарството, като даде
приоритетен достъп до средствата на 
тези, които ловят риба, миди и 
ракообразни по най-екологосъобразен и 
социално устойчив начин.

4. поради това призовава Европейската 
комисия да предвиди специално 
процент от помощта за финансиране 
на регионалната политика, в 
допълнение към бъдещия Европейски 
фонд за морско дело и рибарство, за 
непромишления риболов, лова на миди 
и ракообразни и устойчивата
аквакултура и да осигури на
специалните програми за подкрепа на 
устойчивия дребномащабен риболов, 
които предлагат и популяризират 
този източник на препитание сред 
местните общности, зависещи от 
рибарството, приоритетен достъп до 
средствата на тези, които ловят риба, 
миди по най-екологосъобразен и 
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социално устойчив начин.

Or. en

Изменение 26
Jens Nilsson

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално процент 
от бъдещия Европейски фонд за морско 
дело и рибарство за непромишления 
риболов, лова на миди и ракообразни и 
екстензивната аквакултура и да 
създаде специална програма за подкрепа 
на дребномащабния риболов, насочена 
към крайбрежните общности, зависещи 
от рибарството, като даде приоритетен 
достъп до средствата на тези, които 
ловят риба, миди и ракообразни по най-
екологосъобразен и социално устойчив 
начин.

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално процент 
от бъдещия Европейски фонд за морско
дело и рибарство за непромишления 
риболов, лова на миди и ракообразни и 
екологично устойчивата аквакултура 
и да създаде специална програма за 
подкрепа на дребномащабния риболов, 
насочена към крайбрежните общности, 
зависещи от рибарството, като даде 
приоритетен достъп до средствата на 
тези, които ловят риба, миди и 
ракообразни по най-екологосъобразен и 
социално устойчив начин.

Or. sv

Изменение 27
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално процент 
от бъдещия Европейски фонд за морско 
дело и рибарство за непромишления 
риболов, лова на миди и ракообразни и 
екстензивната аквакултура и да създаде 
специална програма за подкрепа на 

4. поради това призовава Европейската 
комисия да определи специално процент 
от бъдещия Европейски фонд за морско 
дело и рибарство за непромишления 
риболов, лова на миди и ракообразни и 
екстензивната аквакултура и да създаде 
специална програма за подкрепа на 
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дребномащабния риболов, насочена към 
крайбрежните общности, зависещи от 
рибарството, като даде приоритетен 
достъп до средствата на тези, които 
ловят риба, миди и ракообразни по най-
екологосъобразен и социално устойчив 
начин.

дребномащабния риболов, насочена към 
крайбрежните и островните общности, 
зависещи основно от рибарството, като 
даде приоритетен достъп до средствата 
на тези, които ловят риба, миди и 
ракообразни по най-екологосъобразен и 
социално устойчив начин.

Or. es

Изменение 28
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. предлага създаването на знак на 
ЕС, удостояващ рибните продукти 
от непромишлен риболов, добити при 
спазване на принципите на ОПОР, за 
да се насърчат добрите практики.

Or. fr

Изменение 29
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че за разлика от флота 
за промишлен риболов, флотът за 
непромишлен и селективен риболов, 
благоприятства по-голямата 
заетост на европейските граждани, 
гарантира по-голяма устойчивост и 
разработва други дейности, свързани с 
морето в местните крайбрежни 
общности.
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Or. pt

Изменение 30
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава определението на 
дребномащабен и непромишлен 
риболов да бъде изцяло 
регионализирано.

Or. en


