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Резолюция на Европейския парламент относно кризата в сектора на рибарството 
в ЕС, породена от по-високите цени на нефта

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. 
относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощта de minimis,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 875/2007 на Комисията от 24 юли 2007 г. 
относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощта de minimis 
в сектора на рибарството,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2005 г., озаглавено „План за 
действие относно държавните помощи − За по-малко и по-добре насочени държавни 
помощи: пътна карта за реформа на държавните помощи 2005–2009 г.“ 
(COM(2005)0107),

– като взе предвид Директива 73/238/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно 
мерките за намаляване на последиците от затрудненията при доставката на суров 
нефт и нефтопродукти,

– като взе предвид Директива 2009/119/ЕО на Съвета от 14 септември 2009 г. относно 
налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от 
суров нефт и/или нефтопродукти,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2010 г., озаглавено 
„Енергетика 2020 – Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна 
енергетика“ (COM(2010)0639),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юли 2009 г. за създаване на програма за подпомагане на икономическото 
възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в 
областта на енергетиката,

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно кризата в сектора на 
рибарството, причинена от повишаващите се цени на горивата1,

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че е в интерес на Европейския съюз да гарантира дейността в 
сектора на рибарството не само с цел запазване на дейността и заетостта в сектора, 
но също и с цел подпомагане на продоволствената сигурност в Съюза,

Б. като има предвид, че енергията е важен фактор за оперативните разходи в сектора 

1 ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 32.
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на рибарството и че свързаните с дейността на рибарите разходи зависят в голяма 
степен от цената на нефта,

В. като има предвид, че повишаването на цената на нефта пряко засяга доходите на 
рибарите,

Г. като има предвид, че финансовата и икономическа криза засяга особено 
промишления сектор и малките и средните предприятия (МСП), както и застрашава 
дейността и заетостта в първичния и преработвателния сектор,

Д. като има предвид, че политическите кризи в Магреб и Близкия изток доведоха до 
повишаване на цените на нефта, които достигнаха над 100 долара за барел; като има 
предвид, че цените на нефта все още са много нестабилни с оглед на риска от 
политическа нестабилност в арабския свят като цяло,

Е. като има предвид, че неотдавнашното повишаване на цените на нефта доведе до 
криза в сектора на рибарството и до сериозно безпокойство сред рибарите,

Ж. като има предвид, че цената на рибните продукти и продуктите от аквакултури се 
определя от баланса между предлагане и търсене и като има предвид, че поради 
високата степен на зависимост на Европейския съюз от внос от трети държави 
(60%) за гарантирането на доставките на вътрешния пазар производителите могат да 
упражнят много малко или никакво влияние върху равнището на цените на рибните 
продукти,

З. като има предвид, че секторът на рибарството изпитва икономически затруднения и 
вече е сериозно засегнат от различни операции по разглобяването на кораби за 
скрап вследствие на намаляването на квотите и улова, както и на целта за 
намаляване на европейската флота в рамките на ОПОР,

И. като има предвид, че целта на Директива 73/238/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. е 
намаляването на последиците от затрудненията при доставката на суров нефт и 
нефтопродукти и, по-специално, компенсирането или поне намаляването на 
вредните последици от затрудненията, дори и временни, които водят до 
значителното намаляване на доставките на тези продукти и които биха могли да 
предизвикат сериозни смущения в икономическата дейност на ЕС,

Й. като има предвид, че Комисията разрешава на държавите-членки да предоставят на 
предприятията в сектора на рибарството помощ de minimis, чийто таван е 30 000 
евро за период от три години, когато тази помощ се счита за прозрачна,

1. изразява своята подкрепа за рибарите в ЕС и приканва Комисията и Съвета да 
приемат подходящи мерки, за да улеснят дейността на рибарите;

2. изисква от Комисията да увеличи тавана на помощта de minimis от 30 000 до 60 000 
евро за предприятие за период от три години; 

3. припомня на Комисията и Съвета неотложния характер на засилването на 
сигурността на доставките на Съюза в областта на енергетиката, но също така и на 
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по-доброто информиране на пазарите и на уверяването на потребителите във връзка 
със състоянието на запасите от суров нефт, особено по отношение на наличността в 
случай на криза или недостиг; 

4. изисква от Комисията да предложи план за действие за крайбрежните региони с 
активен сектор на рибарство; 

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки, 
организациите на производителите и европейските предприятия в сектора на 
рибарството. 


