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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Припомня икономическото, социалното и екологичното измерение на 
рибарството, аквакултурите и морското дело; подчертава тяхната ключова роля за 
развитието на синята икономика и активния им принос за развитието и 
динамиката на крайбрежните територии;

2. настоява, че бюджетът на ЕС за 2021 г. следва да предвижда подходящо равнище 
на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, за да се посрещнат 
финансовите нужди на общата политика в областта на рибарството, като 
постигането на максимален устойчив улов (МУУ) и задължението за 
разтоварване, както и предизвикателствата, пред които е изправен секторът, като 
Брексит и приемствеността между поколенията; заявява, че е необходимо 
увеличаване на средствата, предназначени за тези индустрии, както и за опазване 
и възстановяване на морските екосистеми, за да може рибарството и 
аквакултурите да продължат да бъдат жизнеспособни в дългосрочен план; счита, 
че бюджетът и политиките за тези сектори следва да им помогнат да допринесат 
за новите цели на Съюза, по-специално посочените в Зеления пакт, новата 
стратегия в областта на промишлеността, стратегията „от фермата до трапезата“ и 
стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.; счита, че 
конкурентоспособността на сектора на рибарството трябва да се развива 
успоредно с постигането на тези цели, като следователно всяко предложение 
следва да подлежи на оценка на въздействието за сектора на рибарството;

3. изтъква факта, че 2021 година ще бъде повратна точка за въплъщаването на  
целите на Зеления пакт в сектора на рибарството, което само по себе си ще 
изисква значително увеличение на бюджета, отпуснат за ЕФМДР за тази година; 
припомня, че несигурността, свързана с кризата с Covid-19, също изисква 
увеличено финансиране; следователно изразява съжаление относно липсата на 
амбиция в предложението на Комисията и позицията на Съвета относно бюджета 
за 2021 г., отпуснат за ЕФМДР; призовава Комисията и Съвета да вземат предвид 
всички тези фактори и значително да увеличат предвиденото в своята позиция;

4. подчертава необходимостта от поправяне на икономическите и социални щети, 
причинени от пандемията от COVID-19, която сериозно засегна целия сектор на 
рибарството и аквакултурите по цялата верига на доставки на рибни продукти, 
включително лицата, заети в преработването, търговците на дребно и 
дистрибуторите. Счита, че тежката санитарна обстановка и последиците от нея 
налагат приемането на нов извънреден финансов пакет, който да бъде незабавно 
предоставен на разположение, като се има предвид, че пандемията и 
икономическите и социалните последици от нея не са приключили;

5. припомня, че в разгара на ограничителните мерки вследствие на пандемията от 
COVID-19 риболовният сектор, по-специално корабите за дребномащабен 
крайбрежен риболов, продължиха да извършват редовни доставки на местните 
пазари, гарантирайки на гражданите на Съюза достъп до здравословна морска 
храна, особено в изолирани крайбрежни зони и региони, където веригите на 



PE654.071v02-00 4/7 AD\1214813BG.docx

BG

доставки бяха възпрепятствани от логистични ограничения;

6. приветства приетите от Парламента и Съвета мерки за изменение на регламенти 
(ЕС) № 508/2014 и (ЕС) № 1379/2013 по отношение на специални мерки за 
смекчаване на икономическото и социалното въздействие на избухването на 
COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите; счита за необходимо 
Комисията да направи оценка в реално време на развитието на здравната и 
икономическата ситуация и да обмисли, където е уместно, удължаването на срока 
на действие на тези мерки след 31 декември 2020 г. в случай на продължаваща 
пандемия; счита, че е необходимо Комисията да създаде система за мониторинг 
на тези мерки, за да се гарантира правилното и навременно използване на 
средствата и да се избегнат евентуални пречки за достъпа;

7. приветства бързата и амбициозна реакция спрямо икономическата криза от страна 
на Комисията, която на 27 май 2020 г. предложи важен план за икономическо 
възстановяване; приветства предложението на Комисията за увеличаване с 530 
милиона евро на средствата за Европейския фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) за периода 2021-2027 г. в сравнение с първоначалното ѝ предложение ; 
подчертава обаче, че това увеличение все още е под предложената в позицията на 
Парламента стойност; изразява съжаление относно позицията на Европейския 
съвет от 21 юли 2020 г., с която се намалява бюджетът на ЕФМДР за периода 
2021—2027 г. с 32 милиона евро в сравнение с първоначалното предложение на 
Комисията;

8. изразява съжаление във връзка с тревожните признаци, че вероятността от липса 
на споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, включително 
споразумение в областта на рибарството, до края на преходния период се 
увеличава; подчертава необходимостта от финансова подкрепа за сектора на 
рибарството в ЕС за справяне със сериозните социални и икономически 
последици при такъв сценарий; отбелязва предложението на Европейския съвет за 
създаване на резерв за приспособяване към излизането на Обединеното кралство 
от ЕС, който да подпомогне държавите членки и секторите, най-силно засегнати 
от Брексит; счита, че достатъчна част от този фонд следва да бъде заделена за 
подкрепа, свързана с рибарството; счита обаче, че създаването на такъв фонд по 
никакъв начин не може да оправдае намаляване на бюджета, предвиден за 
ЕФМДР;

9. критикува факта, че равнището на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014—2020 
г. е все още недостатъчно шест години след приемането му, като изпълнението на 
бюджета е достигнало едва 35% към настоящия момент; подчертава, че тази ниска 
стойност се дължи отчасти на бюрокрацията на национално и европейско 
равнище;

10. призовава Комисията да предостави на държавите членки цялата необходима 
помощ, за да бъде използването на Европейския фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) възможно най-просто и ефективно;

11. подчертава, че е важно да се гарантират достатъчни финансови средства за 
събирането, управлението, използването и обмена на данни в сектора на 
рибарството;



AD\1214813BG.docx 5/7 PE654.071v02-00

BG

12. подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите в по-селективни 
риболовни съоръжения чрез засилване на научноизследователската и развойна 
дейност, а така също и чрез финансово подпомагане на рибарите да инвестират в 
нови селективни риболовни съоръжения.

13. подчертава, че е необходимо да се поддържа достатъчно високо равнище на 
финансиране за сектора на дребномащабния крайбрежен риболов при 
планирането на бюджета;

14. подчертава значението на контрола върху риболовните дейности; счита, че той 
трябва да остане приоритет във финансирането на политиката на ЕС в областта на 
рибарството, особено тъй като се очаква скоро да бъдат одобрени нови правила за 
хармонизиране и подобряване на системата на контрол върху риболовните 
дейности в Съюза;

15. отново потвърждава необходимостта Европейската агенция за контрол на 
рибарството да разполага с допълнителни финансови и материални ресурси, за да 
гарантира правилното и цялостно изпълнение на своите задачи и да гарантира 
постигането на целите за устойчиво рибарство; включително цифровизацията и 
адаптирането към новите технологии, както и инвестициите и разработването на 
техники за контрол и инспекция и помощта за Комисията, държавите членки и 
конкретни институции, като се вземе предвид и преразглеждането на Регламента 
относно контрола на рибарството, по който понастоящем се водят преговори;

16. счита, че трябва да се направи оценка на прилаганата през последните години 
политика за намаляване на броя на служителите, наети от агенциите на ЕС; 
припомня, че степента на изпълнение на бюджета на Европейската агенция за 
контрол на рибарството е над 99%;

17. подчертава, че следващият ЕФМДР следва да се използва за по-нататъшно 
подобряване на стандартите за хуманно отношение към животните в рибарството 
и аквакултурите след специалното издание на Евробарометър № 442 относно 
отношението на европейците към хуманното отношение към животните;

18. подчертава, че един от приоритетите на европейския сектор на рибарството е 
приемствеността между поколенията; счита, че държавите членки следва да 
финансират мерки, които биха дали възможност за по-голяма безопасност и по-
привлекателни условия на работа и живот на борда на риболовните кораби, както 
да гарантират изпълнението на специфични програми, предназначени да улеснят 
достъпа на младите хора до професиите в риболовния сектор и да насърчават 
многообразието на профилите и включването на по-слабо представените групи, 
по-специално на жените, опирайки се на ЕФМДР и на европейските структурни 
фондове, в това отношение подчертава значението на това да се насърчава по-
активното участие на жени в различни професионални категории и повишаването 
на видимостта на жените при дейностите, които в момента извършват;

19. подчертава необходимостта от предоставяне на по-голяма подкрепа за 
крайбрежните зони в неблагоприятно положение и за най-отдалечените 
европейски региони.
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