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Изменение 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението относно 
реформираната обща политика в 
областта на рибарството, която, 
използвайки безпристрастен подход с 
цел взаимно укрепване, следва да се 
фокусира върху екологичните, 
социалните, икономическите и 
културните стълбове, за да съдейства 
за постигане на устойчиво развитие в 
съответствие с интелигентния, 
устойчив и приобщаващ растеж, към 
който призовава стратегията 
„Европа 2020“; поддържа 
становището, че реформираната 
политика трябва да се съгласува в по-
голяма степен с останалите 
европейски политики, както и че 
външната дейност на ЕС трябва да 
бъде съобразена с нея;

заличава се

Or. en

Изменение 2
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението относно 
реформираната обща политика в 
областта на рибарството, която, 
използвайки безпристрастен подход с 
цел взаимно укрепване, следва да се 
фокусира върху екологичните,
социалните, икономическите и 

1. приветства съобщението относно 
реформата в общата политика в 
областта на рибарството, предвид 
необходимостта да се вземат 
превантивни мерки по отношение на 
опазването на околната среда; 
настоява, обаче, използвайки 
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културните стълбове, за да съдейства за 
постигане на устойчиво развитие в 
съответствие с интелигентния, 
устойчив и приобщаващ растеж, към 
който призовава стратегията „Европа 
2020“; поддържа становището, че 
реформираната политика трябва да се 
съгласува в по-голяма степен с 
останалите европейски политики, както 
и че външната дейност на ЕС трябва 
да бъде съобразена с нея;

безпристрастен подход с цел взаимно 
укрепване, да бъдат взети предвид
социалните, икономическите и 
културните стълбове на рибарството, 
за да се съдейства за постигане на 
устойчиво развитие в съответствие с 
интелигентния, дълготраен и 
приобщаващ растеж, към който 
призовава стратегията „Европа 2020“; 
поддържа становището, че 
реформираната политика трябва да се 
съгласува в по-голяма степен с 
останалите европейски политики, като 
политиката на сближаване, 
политиката в областта на околната 
среда, селскостопанската политика и 
външната политика; припомня в това 
отношение интереса към такива 
инструменти като интегрираната 
морска политика или 
макрорегионалния подход, които 
могат да предложат по-добро 
равнище на интеграция;

Or. fr

Изменение 3
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението относно
реформираната обща политика в 
областта на рибарството, която,
използвайки безпристрастен подход с 
цел взаимно укрепване, следва да се 
фокусира върху екологичните, 
социалните, икономическите и 
културните стълбове, за да съдейства за 
постигане на устойчиво развитие в 
съответствие с интелигентния, устойчив 
и приобщаващ растеж, към който 
призовава стратегията „Европа 2020“; 

1. счита, че реформираната обща 
политика в областта на рибарството, 
използвайки безпристрастен подход с 
цел взаимно укрепване, следва да се 
фокусира върху екологичните, 
социалните, икономическите и 
културните стълбове, за да съдейства за 
постигане на устойчиво развитие в 
съответствие с интелигентния, устойчив 
и приобщаващ растеж, към който 
призовава стратегията „Европа 2020“; 
поддържа становището, че 
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поддържа становището, че 
реформираната политика трябва да се 
съгласува в по-голяма степен с 
останалите европейски политики, както 
и че външната дейност на ЕС трябва 
да бъде съобразена с нея;

реформираната политика трябва да се 
съгласува в по-голяма степен с 
останалите европейски политики, както 
и че бъдещите международни 
споразумения за устойчив риболов
трябва да бъдат съобразени с нея;

Or. fr

Изменение 4
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението относно 
реформираната обща политика в 
областта на рибарството, която, 
използвайки безпристрастен подход с 
цел взаимно укрепване, следва да се 
фокусира върху екологичните, 
социалните, икономическите и 
културните стълбове, за да съдейства за 
постигане на устойчиво развитие в 
съответствие с интелигентния, устойчив 
и приобщаващ растеж, към който 
призовава стратегията „Европа 2020“; 
поддържа становището, че 
реформираната политика трябва да се 
съгласува в по-голяма степен с 
останалите европейски политики, както 
и че външната дейност на ЕС трябва да 
бъде съобразена с нея;

1. приветства съобщението относно 
реформираната обща политика в 
областта на рибарството, която, 
използвайки безпристрастен подход с 
цел взаимно укрепване, следва да се 
фокусира върху екологичните, 
социалните, икономическите и 
културните стълбове, за да съдейства за 
постигане на устойчиво развитие в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност и с интелигентния, 
устойчив и приобщаващ растеж, към 
който призовава стратегията „Европа 
2020“; поддържа становището, че 
реформираната политика трябва да се 
съгласува в по-голяма степен с 
останалите европейски политики, както 
и че външната дейност на ЕС трябва да 
бъде съобразена с нея;

Or. pt

Изменение 5
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че тази реформа 
съдържа силен потенциал за 
изграждане на устойчив риболов чрез 
съхраняване на екосистемите, 
предлагане на здравословни и 
качествени рибни продукти, подкрепа 
за просперитета на крайбрежните 
региони, работеща промишленост за 
производство и преработка и по-
привлекателни и сигурни работни 
места;

Or. pt

Изменение 6
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. набляга върху необходимостта да 
се включат местните и регионалните 
органи при договарянето на 
споразумения за риболов с трети 
страни;

Or. fr

Изменение 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства съобщението относно 
реформираната обща политика в 
областта та рибарството (ОПОР) и 



AM\897577BG.doc 7/25 PE486.151v01-00

BG

отново подчертава, че досегашните 
резултати от настоящата ОПОР 
дават основание за загриженост; 
счита, че тя остави рибните запаси 
на ръба на пълния срив, 
крайбрежните общини в несигурно 
положение, ниска доходност на 
риболовната индустрия, въпреки 
значителните субсидии, и нарушена 
морска среда; ето защо реформата на 
ОПОР отдавна вече е закъсняла и не 
трябва да се проваля в намирането на 
решения за тези проблеми;

Or. en

Изменение 8
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. предлага принципът на управление 
на рибарството да се прилага по 
диференцирани биогеографски морски 
територии в зависимост от техните 
характеристики, като се приложи 
фундаментален екосистемен подход, 
за да се гарантира устойчивото 
развитие на рибарството в 
съответствие с наличните ресурси и 
при равни шансове;

Or. pt

Изменение 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че ОПОР трябва да 
осигури устойчиво използване на 
морските ресурси, така че да се 
възстановяват и поддържат рибните 
запаси на нива над тези, позволяващи 
максимален устойчив улов (МУУ), 
което е предпоставка за дългосрочно 
устойчиви рибарски общности и 
доходоносна риболовна индустрия; 
като осигури такова устойчиво 
използване на морските ресурси, 
както е очертано от водещата 
инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“, реформата 
ще спомогне за „Европа 2020 —
Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“;

Or. en

Изменение 10
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. припомня, че в съответствие с 
насоките на Европейската комисия 
относно принципите на 
регионализация и на субсидиарност, 
предвид съществуващите различия 
във всеки от биогеографските морски 
региони, от съществено значение е за 
най-отдалечените региони да се 
създадат регионални консултативни 
съвети, организирани по морски 
басейни, обединени с Макаронезия, 
Карибите/Амазония и югозападната 
част на Индийския океан;

Or. pt
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Изменение 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. изтъква значението на 
ефективното морско пространствено 
планиране за устойчивото управление 
на рибните ресурси в контекста на 
претенциите към морското и 
крайбрежно пространство на други 
сектори, сред които вятърните 
паркове, защитата на биологичното 
разнообразие, аквакултурата, 
морският транспорт, туризмът, 
отбраната и добивната 
промишленост;

Or. en

Изменение 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че целесъобразната 
децентрализация почива на 
дългосрочни планове за управление, 
като притежава потенциала да се 
адаптира към регионалните 
особености при активното участие 
на всички заинтересовани страни в 
съвместно местно и регионално 
управление, и същевременно се 
съобразява с това, че обединяването 
на целите за управление на 
рибарството в ОПОР е 
компетентност на Европейския 
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парламент и на Съвета;

Or. en

Изменение 13
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионите следва да поемат 
по-голяма отговорност при 
управлението на рибарството, без да се 
отклоняват от принципите на 
субсидиарност и регионализация, 
както и да насърчават диалога между 
различните субекти, участващи в 
този сектор, нагоре и надолу по 
веригата, чрез предоставяне на 
стимули и подкрепа за създаването на 
международни обединения;

2. счита, че регионалните 
консултативни съвети (РКС) следва 
да поемат по-голяма отговорност при 
прилагането на общата политика в 
областта на рибарството; предлага 
Комисията задължително да се 
консултира предварително с тези 
РКС в рамките на прилагането на 
общата политика в областта на 
рибарството и на плановете за 
управление;

Or. fr

Изменение 14
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионите следва да поемат 
по-голяма отговорност при управлението 
на рибарството, без да се отклоняват от 
принципите на субсидиарност и 
регионализация, както и да насърчават 
диалога между различните субекти, 
участващи в този сектор, нагоре и надолу 
по веригата, чрез предоставяне на 
стимули и подкрепа за създаването на 

2. счита, че регионите следва да поемат 
по-голяма отговорност при управлението 
на рибарството, без да се отклоняват от 
принципите на субсидиарност и 
регионализация, както и да насърчават 
диалога между различните субекти, 
участващи в този сектор, нагоре и надолу 
по веригата, чрез предоставяне на 
стимули и подкрепа за създаването на 
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международни обединения; международни обединения; счита, че 
съществува вероятност необходимите 
финансови ресурси да превишават 
ресурсите на регионите и че, 
следователно, е необходима национална 
и регионална подкрепа;

Or. ro

Изменение 15
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионите следва да 
поемат по-голяма отговорност при 
управлението на рибарството, без да се 
отклоняват от принципите на 
субсидиарност и регионализация, 
както и да насърчават диалога между 
различните субекти, участващи в този 
сектор, нагоре и надолу по веригата, 
чрез предоставяне на стимули и 
подкрепа за създаването на
международни обединения;

2. призовава за по-голяма 
регионализация при управлението на 
рибарството като се взема предвид 
принципът на субсидиарност и 
призовава за по-широк диалог между 
различните субекти, участващи в този 
сектор, нагоре и надолу по веригата, 
чрез предоставяне на стимули и 
подкрепа за създаването на 
международни обединения;

Or. en

Изменение 16
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионите следва да поемат 
по-голяма отговорност при 
управлението на рибарството, без да се 
отклоняват от принципите на 
субсидиарност и регионализация, 
както и да насърчават диалога между 
различните субекти, участващи в този 

2. счита, че съгласно принципа на 
субсидиарност регионите следва да 
поемат по-голяма отговорност при 
управлението на рибарството; освен 
това е необходимо да насърчават 
диалога между субектите, участващи в 
този сектор, нагоре и надолу по 
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сектор, нагоре и надолу по веригата, 
чрез предоставяне на стимули и 
подкрепа за създаването на 
международни обединения;

веригата, чрез предоставяне на стимули 
и подкрепа за създаването на 
международни обединения;

Or. fr

Изменение 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че регионите следва да поемат 
по-голяма отговорност при 
управлението на рибарството, без да се 
отклоняват от принципите на 
субсидиарност и регионализация, 
както и да насърчават диалога между 
различните субекти, участващи в 
този сектор, нагоре и надолу по 
веригата, чрез предоставяне на 
стимули и подкрепа за създаването на 
международни обединения;

2. счита, че регионите следва да поемат 
по-голяма отговорност при 
управлението на рибарството, особено 
отговорността да сътрудничат 
помежду си, включително на 
международно ниво;

Or. en

Изменение 18
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че някои региони, като 
например най-отдалечените, са 
подложени на редица структурни 
ограничения, изцяло признати в 
ДФЕС, които оказват постоянно 
влияние върху тези европейски 
региони, и че поради това те трябва 
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да могат да разчитат на подходящи 
мерки за биологична, икономическа и 
социална подкрепа, които да свеждат 
до минимум тяхното неравностойно 
положение спрямо териториите на 
европейския континент, което е 
резултат по-конкретно от 
допълнителните разходи, свързани с 
реализацията на рибните продукти и 
по-специално с тяхното 
транспортиране до европейския 
континент;

Or. pt

Изменение 19
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че управлението на рибарството 
следва да се основава на научни познания 
и експертни мнения, като извлича полза 
от партньорствата между секторите на 
научните изследвания и рибарството, и 
призовава за регионални програми за 
събиране на данни и национални 
научноизследователски програми, които 
да предвиждат регионално координиране 
между държавите членки;

3. счита, че управлението на рибарството 
следва да се основава на научни 
познания и експертни мнения, като 
извлича полза от партньорствата между 
секторите на научните изследвания и 
рибарството, и призовава за регионални 
програми за събиране на данни и 
национални научноизследователски 
програми, които да предвиждат 
регионално координиране между 
държавите членки; счита, че 
държавите членки следва да бъдат 
насърчавани да подкрепят проекти за 
научни изследвания, които биха могли 
да доведат до реализацията на такива 
проекти на регионално или национално 
равнище;

Or. ro

Изменение 20
Vasilica Viorica Dăncilă
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че управлението на рибарството 
следва да се основава на научни познания 
и експертни мнения, като извлича полза 
от партньорствата между секторите на 
научните изследвания и рибарството, и 
призовава за регионални програми за 
събиране на данни и национални 
научноизследователски програми, които 
да предвиждат регионално координиране 
между държавите членки;

3. счита, че управлението на рибарството 
следва да се основава на научни познания и 
експертни мнения, като извлича полза от 
партньорствата между секторите на 
научните изследвания и рибарството, и 
призовава за регионални програми за 
събиране на данни и национални 
научноизследователски програми, които да 
предвиждат регионално координиране 
между държавите членки; подчертава 
необходимостта от по-голямо участие 
на регионите при изпълнението на 
споразумения, сключени с трети страни 
в подкрепа на устойчивата 
експлоатация на ресурсите в областта 
на рибарството;

Or. ro

Изменение 21
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че управлението на 
рибарството следва да се основава на 
научни познания и експертни мнения, 
като извлича полза от партньорствата 
между секторите на научните 
изследвания и рибарството, и призовава 
за регионални програми за събиране на 
данни и национални 
научноизследователски програми, които 
да предвиждат регионално 
координиране между държавите членки;

3. счита, че управлението на 
рибарството следва да се основава на 
солидни научни препоръки и експертни 
мнения и да следва екосистемния
подход и подхода на предпазливост, 
като извлича полза от партньорствата 
между секторите на научните 
изследвания и рибарството, и призовава 
за регионални програми за събиране на 
данни и национални 
научноизследователски програми, които 
да предвиждат регионално 
координиране между държавите членки;
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Or. bg

Изменение 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че управлението на 
рибарството следва да се основава на 
научни познания и експертни мнения, 
като извлича полза от партньорствата 
между секторите на научните 
изследвания и рибарството, и призовава 
за регионални програми за събиране на 
данни и национални 
научноизследователски програми, които 
да предвиждат регионално 
координиране между държавите членки;

3. счита, че управлението на 
рибарството трябва да се основава на 
научни познания, като извлича полза от 
партньорствата между научните 
изследвания и заинтересовани страни, 
като сектора на рибарството, и 
призовава за засилени регионални 
програми за събиране на данни и 
национални научноизследователски 
програми, които да предвиждат 
регионално координиране между 
държавите членки;

Or. en

Изменение 23
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
постепенно доближаване до принципа 
на максималния устойчив улов (МУУ) 
като принцип на управление на 
риболова, подкрепен от качествени и 
контролирани научни оценки, които 
легитимират възможностите за 
подходящо управление; признава, че 
поддържането на целта за регулиране 
на риболовното усилие спрямо 
състоянието на ресурсите, 
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реорганизацията в сектора и 
неговата устойчивост е важно 
условие за постигането на МУУ и че 
следователно е оправдано да се запази 
политика на структурно подпомагане 
на рибарството;

Or. pt

Изменение 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отново подчертава, че всяко 
развитие на морските и 
крайбрежните зони трябва да става 
при спазване на законодателството в 
областта на околната среда, като 
Рамковата директива за морска 
стратегия и директивите относно 
защитата на биологичното 
разнообразие, тъй като доброто 
екологично състояние следва да бъде 
предварително условие за всички 
дейности в морските и 
крайбрежните региони;

Or. en

Изменение 25
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
многофункционалността на рибарството 
за крайбрежните региони; подчертава 

4. изтъква значението на 
многофункционалността на рибарството 
за крайбрежните региони; подчертава 
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необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, например най-
отдалечените региони, като оказване 
на подкрепа за малки риболовни флоти
и насърчаване на аквакултурата; 
препоръчва мерки за преструктуриране 
на пазара на труда, мерки в подкрепа на 
квалификацията и преквалификацията, 
както и стимули за производителите и 
междубраншовите организации;

необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, като адаптиране на 
ограничителните мерки в зависимост 
от състоянието на рибните запаси, 
насърчаване на аквакултурата и 
финансиране на обновяването на 
малките риболовни флоти, когато 
запасите не са застрашени; 
препоръчва мерки за преструктуриране 
на пазара на труда, мерки в подкрепа на 
квалификацията и професионалната 
диверсификация, както и стимули за 
производителите и междубраншовите 
организации;

Or. fr

Изменение 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
многофункционалността на 
рибарството за крайбрежните региони; 
подчертава необходимостта от 
специфични мерки за някои региони, 
например най-отдалечените региони, 
като оказване на подкрепа за малки 
риболовни флоти и насърчаване на
аквакултурата; препоръчва мерки за 
преструктуриране на пазара на труда, 
мерки в подкрепа на квалификацията и
преквалификацията, както и стимули 
за производителите и междубраншовите 
организации;

4. изтъква значението на рибарството за 
крайбрежните региони; подчертава 
необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, например най-
отдалечените региони, като оказване на 
подкрепа за екологично и социално 
устойчив риболов, като същевременно 
се избягва всяко увеличаване на 
капацитета; подчертава 
необходимостта от екологична 
устойчивост на дейностите при
аквакултурата; препоръчва мерки за 
преструктуриране на пазара на труда, 
мерки в подкрепа на квалификацията,
преквалификацията и контрола на 
рибарството, както и стимули за 
производителите и междубраншовите 
организации;

Or. en
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Изменение 27
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
многофункционалността на рибарството 
за крайбрежните региони; подчертава 
необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, например най-
отдалечените региони, като оказване 
на подкрепа за малки риболовни флоти 
и насърчаване на аквакултурата; 
препоръчва мерки за преструктуриране 
на пазара на труда, мерки в подкрепа на 
квалификацията и преквалификацията, 
както и стимули за производителите и 
междубраншовите организации;

4. изтъква значението на 
многофункционалността на рибарството 
за крайбрежните региони; подчертава 
необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, например 
островните и най-отдалечените 
региони; подчертава значението на 
подкрепата за малки риболовни флоти 
и насърчаване на аквакултурата, поради 
причини като подкрепата, която 
това предполага за МСП в сектора; 
препоръчва мерки за преструктуриране 
на пазара на труда, мерки в подкрепа на 
квалификацията и преквалификацията, 
както и стимули за производителите и 
междубраншовите организации;

Or. es

Изменение 28
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
многофункционалността на рибарството 
за крайбрежните региони; подчертава 
необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, например най-
отдалечените региони, като оказване на 
подкрепа за малки риболовни флоти и 
насърчаване на аквакултурата; 
препоръчва мерки за 

4. изтъква значението на 
многофункционалността на рибарството 
за крайбрежните региони; подчертава 
необходимостта от специфични мерки 
за някои региони, например най-
отдалечените региони, от оказване на 
подкрепа за малки риболовни флоти и 
от насърчаване на екстензивната и 
трайна аквакултура; препоръчва 
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преструктуриране на пазара на труда, 
мерки в подкрепа на квалификацията 
и преквалификацията, както и 
стимули за производителите и 
междубраншовите организации;

мерки в подкрепа на професионалното 
образование, за достъп на младите 
хора до рибарската професия, за 
обновяване и модернизиране на 
риболовните кораби, както и стимули 
за производителите и междубраншовите 
организации;

Or. fr

Изменение 29
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. решително отхвърля 
предложението на Комисията за 
въвеждане на прехвърляеми риболовни 
концесии, тъй като този инструмент 
ще доведе до съсредоточаването на 
риболовни права в ръцете на малцина 
и следователно до изчезването на 
множество предприятия за 
непромишлен риболов;

Or. fr

Изменение 30
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. напомня, следователно, 
необходимостта да се поддържа 
финансов инструмент за подпомагане 
на сектора, който да запазва 
принципа на увеличаване на 
интензитета на помощта за 
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съфинансираните дейности в най-
отдалечените региони, което ще 
спомогне за запазването на 
специфичните разпоредби за 
компенсиране на непреките разходи за 
дейността и за реализацията на 
рибните продукти, предвид 
структурните ограничения, засягащи 
риболовния сектор в най-
отдалечените региони;

Or. pt

Изменение 31
Димитър Стоянов

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приветсва инициативата на
Комисията, да се поддържа и
разширява ролята на
консултативните съвети при
утвърждаване на регионалния модел
на сътрудничество, като с оглед на
спецификата на Черно море, чиито
води се споделят от четири
държави, счита че учредяването на
консултативен съвет за Черно море
би оказало положителен ефект
относно политиката за опазване на
биоразнообразието, 
научноизследователските дейности, 
събирането на данни и иновациите в
областта на аквакултурата;

Or. bg

Изменение 32
Patrice Tirolien
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Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че някои европейски 
територии нямат участие в 
морските басейни на европейския 
континент; счита в тази връзка, че 
най-отдалечените региони следва да 
бъдат прегрупирани и представлявани 
в специален, създаден за целта 
консултативен комитет; счита, че е 
необходимо да се адаптират 
ограничителните мерки, приети в 
рамките на ОПОР, към 
действителното състояние на 
рибните запаси на тези региони; 
подчертава факта, че за да се 
осъществи това, ЕФМДР трябва да 
може да финансира програми за 
събиране на данни за състоянието на 
запасите; призовава за включване на 
регионалните и местните органи при 
договарянето на споразумения за 
устойчив риболов с трети страни;

Or. fr

Изменение 33
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че системата на 
прехвърляемите концесии може да 
създаде ситуация на неравенство в 
някои региони, като се дадат повече 
права на тези, които имат повече 
ресурси; важно е да не се отслаби 
риболова в чувствителните региони, 
както и дребномащабния риболов, 
защото това би застрашило 
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устойчивото икономическо, социално 
и биологично развитие на тези 
крайбрежни зони, особено в 
регионите, където риболовната 
дейност е преобладаваща и които са 
силно зависими от сектора;

Or. pt

Изменение 34
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. отново подчертава 
необходимостта в някои региони да 
продължи подобряването на 
условията на работа и безопасност 
чрез подобряване, обновяване и 
модернизация на риболовния флот, 
особено по отношение на условията, 
необходими за привличане на младите 
хора към тази дейност;

Or. pt

Изменение 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство за прилагане на 
реформираната политика и за 
балансираното и всеобхватно 
териториално развитие на риболовните 
райони и подчертава, че неговото 

5. подчертава значението на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство за прилагане на 
реформираната политика и за 
балансираното и всеобхватно 
териториално развитие на риболовните 
райони и подчертава, че неговото 
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финансиране трябва да съответства на 
стратегията „Европа 2020“ и на Общата 
стратегическа рамка.

финансиране трябва да съответства на 
стратегията „Европа 2020“ и на Общата 
стратегическа рамка; припомня 
ангажиментите на ЕС за 
прекратяване на вредните за 
околната среда субсидии, по-
специално цел 3 от Стратегическия 
план за биологично разнообразие 2011 
— 2020 г. от Решение Х/2 на 
Конференцията на страните 
(COP 10) по Конвенцията за 
биологичното разнообразие и точка 
24 от декларацията от срещата на 
върха на Г-20 в Питсбърг през 2009 г.

Or. en

Изменение 36
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство за прилагане на 
реформираната политика и за 
балансираното и всеобхватно 
териториално развитие на риболовните 
райони и подчертава, че неговото 
финансиране трябва да съответства на 
стратегията „Европа 2020“ и на Общата 
стратегическа рамка.

5. подчертава значението на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство за прилагане на 
реформираната политика и за 
балансираното и всеобхватно 
териториално развитие на риболовните 
райони и подчертава, че неговото 
финансиране трябва да съответства на 
стратегията „Европа 2020“ и на Общата 
стратегическа рамка, като 
едновременно с това отчита 
специфичните териториални цели.

Or. fr

Изменение 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава по-специално 
значението на взаимодействието 
между ЕФРР, ЕИСП и ЕФР за 
териториалното устройство на 
крайбрежните зони; счита, че 
макрорегионалните стратегии, 
програмите за европейско 
териториално сътрудничество и 
програмите за морските басейни 
съставляват подходящите 
инструменти за привеждане в 
действие на интегрираните 
стратегии за развитие на 
крайбрежните територии на ЕС.

Or. fr

Изменение 38
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че устойчивото 
развитие и жизнеспособността на 
сектора съставляват основния 
елемент на настоящата реформа, 
който се вписва в целите на 
стратегията „Европа 2020“, и счита, 
че повишаването на ефективността 
при използването на ресурсите е от 
решаващо значение за осигуряване на 
растежа и заетостта в Европа, като 
допринася за стабилността и 
устойчивото развитие на риболовния 
сектор, за намаляването на 
несигурността на прехраната и за 
подобряването на качеството на 
живот на сегашното и на бъдещите 
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поколения;

Or. pt

Изменение 39
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. припомня необходимостта да се 
преразгледа настоящият режим на 
достъп до водите, като се обърне 
особено внимание на регионите, 
граничещи с определен морски басейн, 
които имат малко рибни ресурси, за 
да се осигури тяхното устойчиво 
развитие и да се спомогне за 
социалната и икономическа 
стабилност на рибарските 
общности, които нямат капацитет 
да работят извън своята 
изключителна икономическа зона;

Or. pt


