
 

 

 PE472.768/ 1 

 BG 

 

 

 

 

11.11.2011 A7-0163/ 001-039 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 001-039  

внесени от Комисията по транспорт и туризъм 

 

Доклад 

Georgios Koumoutsakos A7-0163/2011 

Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска 

политика   
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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 43, параграф 2, 
член 74 и член 77, параграф 2, член 91, 
параграф 1 и член 100, параграф 2, член 

173, параграф 3, член 175, член 188, 

член 192, параграф 1, член 194, 

параграф 2 и член 195, параграф 2 от 

него, 

като взеха предвид договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 43, параграф 2, 

член 91, параграф 1 и член 100, 

параграф 2, член 173, параграф 3, член 

175, член 188, член 192, параграф 1, 

член 194, параграф 2 и член 195, 

параграф 2 от него, 

Обосновка 

Няма предвидени дейности по тези членове, а опциите за неприлагане, с които 

разполагат някои държави-членки биха могли да усложнят прилагането на програмата. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) В съобщение на Комисията за 

Интегрирана морска политика за 

Европейския съюз — COM(2007) 575 от 

10 октомври 2007 г. се декларира, че 

главната цел на Интегрираната морска 

политика е да развива и прилага 

интегрирано, съгласувано и съвместно 
взимане на решения във връзка с 

океаните, моретата, крайбрежните 

региони и морските сектори. 

(1) В съобщение на Комисията за 

Интегрирана морска политика за 

Европейския съюз — COM(2007) 575 от 

10 октомври 2007 г. се декларира, че 

главната цел на Интегрираната морска 

политика е да развива и прилага 

интегрирано, координирано, 
съгласувано, прозрачно и съобразено с 
околната среда взимане на решения 

във връзка с океаните, моретата, 

крайбрежните, островните и най-
отдалечените региони и в морските 
сектори. 

Обосновка 

Предложеният текст е в съответствие с целите, посочени в членове 2 и 3. Нито 

предложеният текст, нито този на Комисията са буквални цитати. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) В резолюцията си от 21 
октомври 2010 г. относно 
интегрираната морска политика 
(ИМП) Оценка на постигнатия 
напредък и нови предизвикателства 
(2010/2040 (INI)) Европейският 
парламент изрично подкрепя 
„заявеното от Комисията намерение 
да финансира ИПМ с 50 милиона евро 
през следващите две години с цел 
надграждане на основата на 
предишни проекти в областта на 
политиката, управлението, 
устойчивостта и наблюдението”. 

 ____________ 
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 1 P7_TA(2010)0386. 

Обосновка 

Следва да бъде спомената ангажираността на Парламента спрямо финансирането на 

ИМП, а не само тази на Съвета. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Необходима е постоянна скромна 
финансова помощ от страна на Съюза, 

за да се даде възможност на ЕС да 

прилага и впоследствие да развива 

Интегрираната морска политика 

съгласно Резолюция на Европейския 

парламент от 20 май 2008 година за 

Интегрираната морска политика и да 

преследва общите цели, както е 

предвидено в Синята книга на 

Комисията от октомври 2007 г., 

потвърдено в Доклада за напредъка от 

октомври 2009 година и одобрено в 

заключенията на Съвета по общи 

въпроси от 16 ноември 2009 година.  

(5) Необходимо е постоянно 
финансиране от страна на Съюза, за да 
се даде възможност на ЕС да прилага и 

впоследствие да развива Интегрираната 

морска политика съгласно Резолюция на 

Европейския парламент от 20 май 2008 

година за Интегрираната морска 

политика и да преследва общите цели, 

както е предвидено в Синята книга на 

Комисията от октомври 2007 г., 

потвърдено в Доклада за напредъка от 

октомври 2009 година и одобрено в 

заключенията на Съвета по общи 

въпроси от 16 ноември 2009 година.  

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) От 2014 г. нататък ще са 
необходими на разположение 
достатъчно ресурси, които да 
гарантират развитието и 
постигането на целите на 
Интегрираната морска политика без 
да се засягат определените за други 
политики средства, като в същото 
време се стимулира устойчивото 
развитие на крайморските региони на 
Европейския съюз, включително на 
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островите и най-отдалечените 
региони. За тази цел се счита за 
необходимо включването на 
политиката в новата финансова 
перспектива за периода 2014–2021 г. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 б (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б) Напредъкът по морските въпроси 
посредством финансова подкрепа за 
действия, свързани с интегрираната 
морска политика, би имал значително 
въздействие по отношение на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване. 

Обосновка 

Задълбочаването на ИМП посредством създаване на програма за подкрепа би 

допринесло за хармоничното развитие на целия Европейски съюз, както и за постигане 

на целите на икономическото, социалното и териториалното сближаване, посочени в 

член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Финансирането от страна на Съюза 

следва да е разработено така, че да 

подпомага проучвателна работа за 

дейности, целящи насърчаването на 

стратегическите цели на Интегрираната 

морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното 
развитие и прилагане на 
интегрираните стратегии за 
морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, 

(6) Финансирането от страна на Съюза 

следва да е разработено така, че да 

подпомага проучвателна работа за 

дейности, целящи насърчаването на 

стратегическите цели на Интегрираната 

морска политика, която отдава 
дължимото внимание на техните 
кумулативни въздействия въз основа 
на екосистемния подход, устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и 
конкурентоспособността в 
крайбрежните, островните и най-
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определянето на границите на 
устойчивостта на човешките 
дейности в рамките на Директива за 
морска рамкова стратегия, 
изграждаща екологичния стълб на 
Интегрираната морска политика, 
като се обръща дължимото внимание 
на техните кумулативни въздействия 
въз основа на екосистемния подход, 
по-нататъшното ангажиране на 
заинтересованите страни в схемите 
за интегрирано морско управление, по-
нататъшното развитие на 
междусекторните инструменти за 
интегрирано разработване на 
политики, насърчаването на 
международните измерения на 
Интегрираната морска политика, 
както и устойчивия икономически 
растеж, заетостта, иновациите и 
конкурентоспособността. 

отдалечениет региони, и 
насърчаването на международните 
измерения на интегрираната морска 
политика. 

 (6a) Стратегическите цели на 
интегрираната морска политика 
включват интегрираното морско 
управление на всички нива, по-
нататъшното развитие и прилагане 
на интегрираните стратегии за 
морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, по-
нататъшното развитие на 
междусекторните инструменти за 
интегрирано разработване на 
политики с цел подобряване на 
положителните взаимодействия и 
съгласуване между съществуващите 
политики и инструменти 
посредством обмен на данни и 
познания в морската област, по-
нататъшното ангажиране на 
заинтересованите страни в схемите 
за интегрирано морско управление, 
опазването и устойчивото използване 
на морските и крайбрежните ресурси, 
определянето на границите на 
устойчивостта на човешките 
дейности и защитата на морската и 
крайбрежната околна среда и 
биологичното многообразие в 
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рамките на директивата за морска 
рамкова стратегия и на рамковата 
директива за водите, които 
изграждат екологичния стълб на 
интегрираната морска политика. 

Обосновка 

Това изменение е следствие от предложените промени в член 2. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Важно е програмата да бъде 
добре съгласувана с останалите 
политики на Съюза, които биха могли 
да имат морско измерение, по-
специално със структурните фондове, 
трансевропейските транспортни 
мрежи, общата политика в областта 
на рибарството, туризма, 
действията, свързани с околната 
среда и изменението на климата, 
рамковата програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност и енергийната политика. 

Обосновка 

 

Интегрираният подход на ИМП би следвало да се приложи също спрямо стремежа към 

синергия с други европейски политики, които евентуално съдържат морско измерение.  

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Прилагането на програмата в трети 

държави следва да допринесе за целите 

за развитие на държавата бенефициер и 

да е съвместимо с други инструменти за 

сътрудничество на ЕС, включително 

(8) Прилагането на програмата в трети 

държави следва да допринесе за целите 

за развитие на държавата бенефициер и 

да е съвместимо с други инструменти за 

сътрудничество на ЕС, включително 
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цели и приоритети на съответните 

политики на ЕС. 

цели и приоритети на съответните 

политики на ЕС, съответните 
достижения на правото на ЕС и 
съответните международни 
конвенции. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 9  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Програмата следва да допълва 
съществуващи и бъдещи финансови 

инструменти, предоставени от 

държавите-членки на национално и 

поднационално равнище за насърчаване 

на опазването и устойчивото използване 

на океаните, моретата и бреговете. 

(9) Програмата следва да допълва 
съществуващи и бъдещи финансови 

инструменти, предоставени от Съюза и 
държавите-членки на национално и 

поднационално равнище за насърчаване 

на опазването и устойчивото използване 

на океаните, моретата и бреговете, като 
допринася за укрепването на по-
ефективно сътрудничество между 
държавите-членки и крайбрежните, 
островните и най-отдалечените 
региони и взема предвид определянето 
на приоритети и напредъка на 
нациналните и местните проекти. 

Обосновка 

 

Целта за насърчаване и подобряване на сътрудничеството и диалога между 

държавите-членки и техните крайбрежни региони е от решаващо значение за ИМП, 

независимо от въпроса за нейното финансиране. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) При прилагането на програмата 
следва да се полагат усилия да се 
гарантира, че структурите не се 
дублират ненужно, а вместо това се 
включват съществуващи секторни 
инициативи. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Освен това следва да бъде 
изготвено предложение за нейното 
удължаване след 2013 г., заедно с 
предложение за подходящ финансов 
пакет.  

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Годишните работни програми, 
установени за прилагането на 
програмата, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията. 

(13) С цел да отчита непредвидени 
събития и да осигури подробна, но 
гъвкава рамка за прилагане, 
Комисията следва да разполага с 
правомощията за приемане на 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС. По-специално 
делегирани актове може да бъдат 
необходими за актуализиране на 
оперативните цели и за 
приспособяване на работните 
програми, установени съгласно 
настоящия регламент. От особена 
важност е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 

Обосновка 

Виж обосновките на измененията към член 3, параграф 4в (нов) и член 7.  
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент установява 

програма за подпомагане на мерките, 

целящи по-нататъшно насърчаване на 

развитието и прилагането на 

Интегрираната морска политика 

(наричана по-надолу „програмата“). 

Настоящият регламент установява 

програма за подпомагане на мерките, 

целящи по-нататъшно насърчаване на 

развитието и прилагането на 

Интегрираната морска политика 

(наричана по-надолу „програмата“), 
чиято основна цел е максималното 
увеличаване на устойчивото 
развитие, икономическия растеж и 
социалното сближаване на 
крайбрежните, островните и най-
отдалечените региони на ЕС чрез 
съгласувани и координирани морски 
политики и съответното 
международно сътрудничество. 
Програмата подпомага устойчивото 
използване на моретата и океаните и 
разширяването на научните знания.  

Обосновка 

Основната цел следва да бъде ясно посочена и следва да бъде в съответствие със 

стратегията 2020. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1а 

Принципи за прилагане 

 1. Комисията прилага програмата в 
съответствие с Финансовия 
регламент. Финансова помощ по 
програмата ще бъде предоставяне 
единствено дотолкова, доколкото 
няма налично друго финансиране на 
Съюза. 

 2. Подкрепяните от програмата 
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действия следва да съответстват на 
целите и политиките на Съюза за 
2020 г. и 2050 г. Всички държави-
членки, морски отрасли и 
крайбрежни, островни и най-
отдалечени региони следва да могат 
да се възползват от програмата и 
следва да бъде създадена 
действителна европейска добавена 
стойност. По отношение на 
финансирането на действията в 
различните морски басейни следва да 
се търси съответно регионално 
равновесие. Програмата следва да има 
за цел създаването на взаимодействия 
между различните политики чрез 
тяхното по-добро съгласуване. 

 3. Комисията следва да се стреми към 
активното и ефективно участие на 
регионалните и местните органи, 
икономическите и социалните 
партньори, както и на НПО и 
организациите на гражданското 
общество, когато това е възможно и 
уместно. 

 4. Доброто управление и 
прозрачността на процесите на 
вземане на решения следва да се 
прилагат при осъществяването на 
програмата, а целта на настоящата 
програма следва да е да допринася за 
прозрачността и доброто управление 
във всички съответни отраслови 
политики на съюзно, национално и 
регионално равнище. 

Обосновка 

Това изречение е преместено от член 7. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи цели Общи цели 
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Програмата ще има следните общи 

цели: 

Програмата ще има следните общи 

цели: 

a) да насърчава развитието и 

прилагането на интегрирано управление 

на въпросите, свързани с морските и 

крайбрежните региони, и интегрирани 
стратегии за морските басейни; 

a) да насърчава развитието и 

прилагането на интегрирано управление 

на въпросите, свързани с морските и 

крайбрежните региони; 

 aa) да подкрепя развитието и 
прилагането на стратегии за морските 
басейни; 

б) да допринася за развиването на 

инструменти, които имат 
трансморски характер, или секторни 
политики, свързани с крайбрежните 
региони;  

б) да допринася за развиването на 

междусекторни инструменти, като 

например морско пространствено 

планиране, интегрирането на морското 

наблюдение и морските знания,с цел 

разработване на взаимодействия и 

подкрепа на политиките, отнасящи се до 

моретата или крайбрежните региони, 

по-специално в областта на 

икономическото развитие, заетостта, 

защитата на околната среда, научните 

изследвания, морската безопасност и 

енергийните политики, както и 

разработването на екологосъобразни 

технологии в областта на морското 

дело;  

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики и да 
насърчава устойчивото използване на 

морските и крайбрежните ресурси и 

устойчивия икономически растеж, 
иновациите и заетостта в морския 
сектор и в сектора на крайбрежните 
региони в съответствие с 
приоритетите и действията на 
секторната политика; 

в) да насърчава защитата на 
морската околна среда, по-специално 
на нейното билологично 
многообразие, и устойчивото 
използване на морските и крайбрежните 

ресурси и да определи за в бъдеще 

границите на устойчивостта на 

човешките дейности, които имат 

отражение върху морската околна среда, 

по-конкретно в рамките на 
Директивата за морска рамкова 

стратегия и Рамковата директива за 
водите; 

г) да определи за в бъдеще границите на 
устойчивостта на човешките дейности, 

които имат отражение върху морската 

околна среда, в рамките на Директивата 

за морска рамкова стратегия; 

 

 га) да подкрепя устойчивия „син“ 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и новите технологии в 
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морските сектори и в крайбрежните, 
островните и най-отдалечените 
региони на ЕС; 

д) да подобри и да насърчи външното 

сътрудничество и координация във 

връзка с целите на Интегрираната 

морска политика. 

д) да подобри и да насърчи външното 

сътрудничество и координация във 

връзка с целите на Интегрираната 

морска политика въз основа на 
развитието на дебата в тази област 
в рамките на международните 
форуми. В този контекст 
ратифицирането и прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право 
(UNCLOS) и на други съответни 
международни инструменти е от 
основно значение.  

  

 дб) да повишава степента на 
видимост на морска Европа. 

Обосновка 

Структурата на общите цели следва да позволява ясно разпределяне на оперативните 

цели за всяка обща цел. Следва да добавена подкрепа на политиката на Съюза в 

областта на морското право, а също и видимост за ИМП. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специфични цели Оперативни цели 

Обосновка 

Предложеното заглавие е по-подходящо, предвид съдържанието на целите. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В рамките на целите, определени в 1. В рамките на целта, определена в 



 

 

 PE472.768/ 13 

 BG 

член 2, букви а), б), в), г), програмата 
цели: 

член 2, буква а) (интегрирано морско 
управление), програмата: 

a) да насърчи държавите-членки или 
регионите да развиват или да въведат 
интегрирано морско управление; 

a) насърчава държавите-членки и 

регионите на ЕС да развиват, въвеждат 
или прилагат интегрирано морско 
управление; 

б) да стимулира и засили диалога и 

сътрудничеството със и между 

заинтересованите страни по 
широкообхватни въпроси, свързани с 
Интегрираната морска политика; 

б) стимулира и засилва диалога и 

сътрудничеството и координацията със 
и между държавите-членки, 
регионите на ЕС, заинтересованите 
страни, гражданите, организациите 
на гражданското общество и 
социалните партньори при 
едновременно гарантиране на пълна 
прозрачност; 

в) да улеснява използването на полезни 

взаимодействия, споделянето на 

информация и обмена на най-добри 

практики относно морската 
политика, включително 
управлението Й и секторните 
политики, които имат отражение 
върху и регионални морета и 
крайбрежни райони, или 

в) улеснява използването на полезни 

взаимодействия, споделянето на 

информация и обмена на методи, 
норми и най-добри практики 

г) да насърчава установяването на 
платформи и мрежи за междусекторно 

сътрудничество, включително интерес 
от страна на промишления сектор, 

заинтересовани страни в сферата на 

изследователската дейност, региони, 
публични органи и неправителствени 
организации; 

г) насърчава платформи и мрежи за 

междусекторно сътрудничество, 

включващи представители на 
публичните органи, на регионалните 
и местните органи, на промишления 
сектор, на заинтересованите страни в 

сферата на изследователската дейност, 

на гражданите, на организациите на 
гражданското общество и на 
социалните партньори.  

д) да улеснява развитието на общи 
методи и подходи; 

 

Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. В рамките на целта, определена в 
член 2, буква аа) (стратегии за 
морските басейни), програмата: 

 a) подкрепя разработването и 
прилагането на интегрирани 
стратегии за морските басейни във 
всички европейски морски басейни, 
като се отчитат спецификите на 
морските басейни и морските 
подбасейни, както и съществуващите 
макрорегионални стратегии, и 
особено онези, в които вече е 
установен обмен на информация и 
опит между различните държави и 
съществуват работещи 
мултинационални структури; 

 б) стимулира и засилва диалога и 
сътрудничеството със и между 
държавите-членки, регионите и 
заинтересованите страни, 
гражданите, организациите на 
гражданското общество и 
социалните партньори; 

 в) улеснява използването на полезни 
взаимодействия, споделянето на 
информация и обмена на методи, 
норми и най-добри практики. 

Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В рамките на целите, определени в 2. В рамките на целите, определени в 
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член 2, буква б) програмата цели да 
насърчи развитието на: 

член 2, буква б) (инструменти) 
програмата : 

a) обща среда за обмен на информация 

за морския домейн на ЕС, който 

насърчава междусекторни и 

трансгранични дейности за проверка и 

засилва безопасния и сигурен начин на 
използване на морското пространство, 

като взима предвид съответното 

развитие на секторните политики по 

отношение на проверките и допринася 
по подобаващ начин за необходимото 
им развитие; 

a) допринася за развитието на обща 
среда за обмен на информация за 

морския домейн на ЕС, който насърчава 

междусекторни и трансгранични 

дейности за проверка и засилва 

безопасния, сигурен и екологосъобразен 
начин на използване на морското 

пространство, като взима предвид 

съответното развитие на секторните 

политики по отношение на проверките; 

б) морско пространствено планиране и 
интегрирано управление на 

крайбрежните зони, които 
предоставят основно средство за 
управление, базирано на 
екосистемата, и устойчиво развитие 
на морските площи и крайбрежните 
региони; 

б) улеснява сътрудничество на 
държавите-членки в сферата на 
морското пространствено планиране, 
интегрираното управление на 

крайбрежните зони и развитието на 
връзките между сушата и морето, 
например що се отнася до 
разработването на експериментални 
и други мерки, комбиниращи 
генерирането на вятърна енергия и 
рибовъдството; 

в) пълна и обществено достъпна база 

данни за информация и знания с високо 

качество, която улеснява обмена, 

повторното използване и 

разпространение на тези данни сред 

различни групи ползватели и гарантира 

визуализирането на морска информация 

чрез Интернет-базирани средства за 

информация; 

в) допринася за развитието на пълна и 
обществено достъпна база данни за 

информация и знания с високо качество, 

която улеснява обмена, повторното 

използване и разпространение на тези 

данни сред различни групи ползватели и 

гарантира визуализирането на морска 

информация чрез Интернет-базирани 

средства за информация, когато е 
възможно, като ползва програми, 
създадени вече за тази цел; 

Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В рамките на целта, определена в 
член 2, буква г) (опазване на околната 
среда и устойчиво използване), 
програмата: 

 a) допринася за дефиниране и 
определяне на границите на 
устойчивостта на човешките 
дейности, които имат отражение 
върху морската среда; 

 б) улеснява разработването на 
методи и норми; 

 в) улеснява координацията между 
държавите-членки и другите 
участници при прилагането на 
екосистемния подход и на принципа 
на предохранителните мерки; 

 г) насърчава дейности, имащи за цел 
смекчаването на последствията от 
изменението на климата върху 
морската, крайбрежната и 
островната околна среда, като се 
отделя специално внимание на най-
уязвимите в това отношение райони; 

 д) улеснява създаването на по-добри 
условия за морската и крайбрежната 
околна среда и предотвратява и 
намалява замърсяването, 
включително отпадъците в морето; 

 е) допринася за съхраняването на 
екосистемите и на биологичното 
разнообразие; 

 ж) насърчава 
научноизследователската дейност за 
целите на оценката на сегашното 
състояние на застрашените 
екосистеми, като по този начин се 
осигурява основа за планиране на 
регионално и национално равнище, 
както и за целите на 
идентифицирането на слабостите в 
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законодателството по отношение на 
незаконния, нерегламентиран и 
недеклариран риболов. 

Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. В рамките на целта, определена в 
член 2, буква га) (растеж, заетост и 
иновации), програмата: 

 a) насърчава инициативи за растеж и 
заетост в морския сектор и в 
крайбрежните и островните региони; 

 б) подкрепя обучението, 
образованието и възможностите за 
кариера в морските професии, като 
например професионалното обучение 
на лицата, отговарящи за 
плавателните съдове и морското 
корабоплаване; 

 в) подкрепя действия, имащи за цел 
постигането на по-голяма 
привлекателност на морските 
професии, и насърчава мобилността 
на младите хора в морските сектори; 

 г) благоприятства научно-
изследователската и развойната 
дейност в областта на зелените 
технологии, морските възобновяеми 
енергийни източници, екологичното 
корабоплаване и морския транспорт 
на къси разстояния и насърчава 
тяхното разпространение; 

 д) подкрепя мерки за развитието и 
насърчаването на стратегия за 
крайбрежния, морския и островния 
туризъм; 
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Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграфи 3 и 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В рамките на целите, определени в 
член 2, буква д) и допълвайки 
секторните политики, програмата 
цели да подобри и насърчи 
сътрудничеството с цел интегрирани 
трансгранични действия с: 

3. В рамките на целта, определена в 
член 2, буква д) (международно 
измерение), програмата: 

 a) благоприятства международното 
морско управление и 
сътрудничеството с трети страни, 
основаващо се на принципа на 
правовата държава, посредством 
насърчаване на всеобщо членство в 
UNCLOS; 

 aa) насърчава подписването, 
ратифицирането и прилагането на 
международните споразумения; 

 б) допълва секторните политики, 
като подобрява сътрудничеството 
посредством обмен на най-добри 
практики и подобрява диалога на 
международно равнище на 
съответните срещи, когато това е 
необходимо и уместно; 

 в) подобрява сътрудничеството за 
интегрирани трансгранични 
действия с: 

a) трети държави, включително 
граничещи с европейски морски басейн, 

–трети държави, по-специално 
граничещите с европейски морски 
басейн, 

б) участници от трети държави,  – когато е необходимо и подходящо, 
други участници от трети държави като 
регионални органи, изследователски 
организации, неправителствени 
организации и предприятия,  
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в) международни партньори и 
организации, по-специално във връзка с 

международни ангажименти за 

възстановяване на околната среда и с 

други съответни споразумения, 

– международни партньори, 
организации и инструменти, по-
специално във връзка с международни 

ангажименти за възстановяване на 

околната среда и с други съответни 

споразумения, 

4. Конкретните цели, определени в 
параграф 3, се преследват в 
съответствие с конкретните цели, 
определени в параграфи 1 и 2, и 
съгласувано с инструментите за 
сътрудничество на ЕС, като се вземат 
предвид целите на стратегиите за 

национално и регионално развитие. 

Тези оперативни цели се преследват 
съгласувано с инструментите на ЕС за 
външни отношения и присъединяване, 
като се вземат предвид целите на 

стратегиите за национално и регионално 

развитие. Насърчава се прилагането в 
трети държави на стандарти в 
областта на околната среда, които 
са най-малко равностойни на 
прилаганите в Съюза. 

Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. В рамките на целта, определена в 
член 2, буква дб) (видимост), 
програмата подкрепя инструменти за 
разпространението и 
предоставянето на публичните и 
частните заинтересовани страни на 
информация относно интегрирания 
подход в областта на морското дело. 

Обосновка 

Структурата на целите следва да позволява ясно разпределяне на оперативните цели за 

всяка обща цел. Оперативните цели следва да бъдат по-конкретни. 

 



 

 

 PE472.768/ 20 

 BG 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 - параграф 4 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. За да бъдат отчетени 
непредвидените в момента на 
приемането на настоящия регламент 
развития, Комисията може да измени 
настоящия член посредством 
делегирани актове, в съответствие с 
член 13, и при условията, изложени в 
членове 13а и 13б. 

Обосновка 

Оперативните цели следва да бъдат подробни и конкретни, но е необходима и мярка за 

гъвкавост. Ето защо следва да има възможност да бъдат модифицирани в периода за 

прилагане. Тъй като оперативните цели представляват несъществени елементи от 

настоящия законодателен акт и са с общо приложение, трябва да бъде приложен член 

290 от ДФЕС относно делегираните актове. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Програмата може да предвиди 

финансово подпомагане за действия в 

съответствие с целите, определени в 

член 2 и член 3, като например: 

Програмата може да предвиди 

финансово подпомагане за следните 
видове действия в съответствие с 
целите, определени в член 2 и член 3: 

a) проучвания и програми за 

сътрудничество; 

a) проучвания, изследователски и 
оперативни програми за 
сътрудничество, включително 
образователни програми, програми за 
професионално обучение и 
преквалификация; 

б) обмен на обществена информация и 

най-добри практики, повишаване на 

информираността и свързани дейности 

по информиране и разпространение на 

информацията, включително кампании 

и събития за популяризиране, както и 

развитие и поддръжка на интернет 

б) обмен на обществена информация и 

най-добри практики, повишаване на 

информираността и свързани дейности 

по информиране и разпространение на 

информацията, включително кампании 

и събития за популяризиране, както и 

развитие и поддръжка на интернет 
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сайтове; сайтове и съответните социални 
мрежи и бази данни; 

в) конференции, семинари, работни 

групи и форуми на заинтересованите 
страни; 

в) конференции, семинари, работни 

групи, форуми на заинтересованите 
страни и дейности по обучение за 
съответните професионални групи; 

г) събиране, мониторинг, визуализиране 

и предоставяне на публичен достъп до 

значително количество данни, най-

добри практики и база данни на 
финансирани от Съюза регионални 

проекти, включително, когато е 

приемливо, чрез секретариат, назначен 

за една или няколко от тези цели; 

г) събиране, мониторинг, визуализиране 

и предоставяне на публичен достъп до 

значително количество данни, най-

добри практики и бази данни на 
финансирани от Съюза регионални 

проекти, включително, когато е 

приемливо, чрез секретариат, назначен 

за една или няколко от тези цели, като 
се отдава приоритет на проектите, 
отнасящи се до събирането и 
обработката на данни съгласно общи 
уеднаквени стандарти; 

д) действия, свързани с междусекторни 

инструменти, включително пробни 

проекти. 

д) действия, свързани с междусекторни 

инструменти, включително пробни 

проекти. 

Обосновка 

Списъкът на възможните видове действия следва да бъде изчерпателен. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. По линия на програмата може да се 

отпуска финансова помощ на физически 

или юридически лица, обхванати от 

частното или публичното право, 
включително агенции на Съюза. 

1. По линия на програмата може да се 
отпуска финансова помощ на физически 

или юридически лица, обхванати от 

частното или публичното право. . 
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Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Програмата следва да бъде от 
полза за държавите-членки и 
техните заинтересовани страни. 

Обосновка 

В съответствие с първоначалната цел, както бе предложена за включване в член 1, 

растежът в Съюза следва да бъде приоритет, като трети страни и заинтересовани 

страни в трети страни не бива да бъдат изключвани от списъка на възможните 

бенефициери.  

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От програмата могат да се възползват 
трети държави, заинтересовани страни в 

трети държави и международни 

организации или органи, преследващи 

една или повече от общите и 
конкретните цели, определени в член 
2 и член 3. 

2. От програмата могат да се възползват 
трети държави, заинтересовани страни в 

трети държави и международни 

организации, неправителствени 
организации или други органи, 
преследващи една или повече от общите 

и оперативните цели, определени в 
член 2 и член 3, в съответствие с 
буква д) на член 2 и с член 3, параграф 
3. 

Обосновка 

В съответствие с първоначалната цел, както бе предложена за включване в член 1, 

растежът в Съюза следва да бъде приоритет, като трети страни и заинтересовани 

страни в трети страни не бива да бъдат изключвани от списъка на възможните 

бенефициери.  
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Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Критериите за допускане до участие в 

процедурата се определят в съответната 

покана за подаване на предложения или 

покана за участие в търг. 

3. Критериите за допускане до участие в 

процедурата се определят в работната 
програма и биват подробно изложени 
в съответната покана за подаване на 
предложения или покана за участие в 

търг. 

Обосновка 

Определенията за допускане до участие в процедурата представляват правила за общо 

прилагане, допълващи настоящия законодателен акт. Следователно те трябва да 

бъдат постановени посредством делегирани актове. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Процедури за изпълнение Работни програми 

1. Комисията прилага програмата в 
съответствие с Финансовия 
регламент. 

 

2. С цел да приложи програмата, 
Комисията приема в съответствие с 

целите, определени в член 2 и член 31, 

годишни работни програми в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 13, параграф 2. 

2. Като рамка за прилагане на 
програмата, Комисията приема в 

съответствие с целите, определени в 

член 2 и член 3, една или няколко 
годишни работни програми за 
подходящи периоди посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 13 и при спазване на условията 
на член 13а и 13б. 

3. Относно субсидиите в годишната 
работна програма се определят 
подробно: 

3. Относно субсидиите в работните 
програми се определят подробно: 

a) приоритетите за годината, целите за 
изпълнение и предвидените резултати с 

разрешените бюджетни кредити за 

финансовата година; 

a) приоритетите за периода, целите за 
изпълнение и предвидените резултати с 

разрешените бюджетни кредити за 

всяка финансова година; 
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б) наименованията и предметът на 

действията; 

б) наименованията и предметът на 

действията; 

в) условията на прилагане; в) условията на прилагане; 

г) основните критерии за подбор и 

предоставяне, които ще се използват за 

селекция на предложенията; 

г) основните критерии за подбор и 

предоставяне, които ще се използват за 

селекция на предложенията; 

д) ако е от значение, 
обстоятелствата, които оправдават 
отпускането на субсидии без покана 
за подаване на предложения въз 
основа на едно от изключенията, 
определени в член 168 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2342/2002. 

 

е) максималният бюджет и 

максималният възможен процент на 

съфинансиране за действие и, ако се 

предвиждат различни проценти, 

критериите, които следва да се спазват 

за всеки един от тях; 

е) максималният бюджет и 

максималният възможен процент на 

съфинансиране за действие и, ако се 

предвиждат различни проценти, 

критериите, които следва да се спазват 

за всеки един от тях; 

ж) графикът на поканите за подаване на 

предложения. 

ж) графикът на поканите за подаване на 

предложения. 

4. Относно договорите за обществени 

поръчки в годишната работна 
програма се определят подробно: 

4. Относно договорите за обществени 

поръчки в работните програми се 
определят подробно: 

a) наименованията и предметът на 

действията; 

a) наименованията и предметът на 

действията; 

б) максималният бюджет за действие; б) максималният бюджет за действие; 

в) целта на действията; в) целта на действията; 

г) условията на прилагане; г) условията на прилагане; 

д) указателно разписание за откриването 

на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

д) указателно разписание за откриването 

на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

5. Дейностите по член 9 не се включват 

в годишната работна програма. 
5. Дейностите по член 9 не се включват 

в работните програми. 

Обосновка 

Изброените елементи представляват правила за общо прилагане, допълващи настоящия 

законодателен акт. Следователно те трябва да бъдат постановени посредством 

делегирани актове. Предвид на това, че продължителността на тази програма е едва 

2,5 години, Комисията не бива да бъде ограничавана до годишно планиране, ако други 

програмни периода са по-уместни. 

 

Изменение  32 
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Предложение за регламент 

Член 8 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за 

програмата, се вписват в годишните 

бюджетни кредити на общия бюджет на 

Европейския съюз. Годишните 

бюджетни кредити за програмата се 

одобряват от бюджетния орган в 

границите на финансовата рамка. 

2. Бюджетните ресурси, отпуснати за 

програмата, се вписват в годишните 

бюджетни кредити на общия бюджет на 

Европейския съюз. Годишните 

бюджетни кредити за програмата, 
както и подходящата номенклатура 
се одобряват от бюджетния орган в 

границите на настоящата финансова 

рамка, без да се излага на риск 
изпълнението на текущите програми 
и дейности, като по този начин се 
избягва преразпределяне на средства в 
рамките на съответната функция от 
настоящата финансова рамка. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Бюджетните средства, 
предвидени за програмата, се вземат 
от наличния резерв по функция 2 от 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007–2013 г., без да се засяга 
решението на бюджетния орган. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 8 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а 

 Области на разходите за различните 
цели 

 Финансовата рамка, определена 
съгласно член 8, е предназначена за 
покриване на следните области 
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посредством делегирани актове, в 
съответствие с член 13, и при 
условията, изложени в членове 13а и 
13б: 

 a) интегрирано морско управление и 
дейности, свързани с морските 
басейни; 

 б)  инструменти за изготвяне на 
интегрирана морска политика; 

 в) насърчаване на международното 
измерение на интегрираната морска 
политика и на осведомеността за 
морска Европа; 

 г) определяне на границите на 
устойчивостта на морските 
дейности чрез рамковата директива 
относно морската стратегия, както 
и устойчив икономически растеж, 
заетост и иновации. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 10 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията предприема всички други 
стъпки, необходими за да се провери 
дали финансираните действия са били 

осъществени както подобава и в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия регламент и на Финансовия 

регламент. 

6. Комисията проверява дали 
финансираните действия са били 

осъществени както подобава, дали са 
съгласувани с мерките по други 
секторни политики и инструменти и 
в съответствие с разпоредбите на 

настоящия регламент и на Финансовия 

регламент. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Оценяване Докладване, оценка и удължаване 

 Европейският парламент и Съветът 
биват редовно и своевременно 
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информирани относно работата на 
Комисията. 

Комисията внася в Европейския 

парламент и в Съвета доклад за 

последваща оценка най-късно до 31 

декември 2014 г. 

Комисията внася в Европейския 

парламент и Съвета:  

 a) доклад за напредъка, не по-късно от 
31 декември 2012 г. Докладът за 
напредъка включва оценка на 
въздействието на програмата върху 
другите политики на Съюза. 

 б) доклад за последваща оценка, не по-
късно от 31 декември 2014 г. 

 Комисията, по целесъобразност, 
представя законодателно 
предложение за удължаване на 
програмата за периода след 2013 г., 
заедно с подходящ финансов пакет. 

Обосновка 

Докладването представлява ключов елемент от отчетното прилагане и следва да бъде 

засилено. Необходим е доклад за напредъка преди евентуално законодателно 

предложение за последваща програма в рамките на ИМП. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Консултативен комитет Упражняване на делегираните 
правомощия 

1. Комисията се подпомага от 
Консултативен комитет за 
установяване на годишните работни 
програми, предвидени в член 7, 
параграф 2. 

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 4в, в член 7 и член 8а, се 
предоставят на Комисията за срока, 
посочен в член 8, параграф 1. 

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 3 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
него. 

2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета. 

 3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
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Комисията като се спазват 
условията, посочени в членове 13а и 
13б. 

Обосновка 

Законодателните актове трябва изрично да определят условията, при които се 

осъществява делегиране на правомощия. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 13 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13 а 

Оттегляне на делегирането 

 1. Посоченото в член 3, параграф 4б, и 
член 7, параграф 2, делегиране на 
правомощия може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. 

 2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли делегиране 
на правомощия, полага необходимите 
усилия да уведоми другата 
институция и Комисията в разумен 
срок преди приемането на 
окончателното решение, като посочи 
делегираното правомощие, което 
може да бъде оттеглено, и 
евентуалните основания за 
оттеглянето. 

 3. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
посочените в това решение 
правомощия. Решението влиза в сила 
незабавно или на посочена в него по-
късна дата. То не засяга 
действителността на вече влезлите в 
сила делегирани актове. Решението се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз. 
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Обосновка 

Законодателните актове трябва изрично да определят условията, при които се 

осъществява делегиране на правомощия. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 13 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13б 

Възражения срещу делегирани актове 

 1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок от два месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този срок може да бъде 
удължен с два месеца. 

 2. Ако към момента на изтичането на 
срока, посочен в параграф 1, нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на посочената в 
него дата. Делегираният акт може да 
бъде публикуван в Официален вестник 
на Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако Европейският парламент и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не повдигат 
възражения. 

 3. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, Европейският парламент 
или Съветът възрази срещу делегиран 
акт, то той не влиза в сила. 
Институцията, която отправя 
възражения срещу делегиран акт, 
посочва основанията си за това. 
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Обосновка 

Законодателните актове трябва изрично да определят условията, при които се 

осъществява делегиране на правомощия. 

 


