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Изменение 1
Максет Пирбакас, Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

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;

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 и отвъдморските 
територии;

Or. fr

Изменение 2
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор трябва да бъде в пълно 
съответствие с 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 

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
социална, икономическа и 
екологическа устойчивост, без обаче да 
се засяга общият бюджет; счита, че 
бюджетът за този сектор трябва да бъде 
в пълно съответствие с новите цели на 
Съюза, по-специално посочените в 
Зеления пакт, новата стратегия в 
областта на промишлеността, 
стратегията „от фермата до трапезата“ и 
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конкурентоспособността на сектора на 
рибарството трябва да се развива 
успоредно с постигането на тези цели;

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, 
но същевременно без да вреди на 
сектора и по-специално на 
дребномащабния риболов, който е по-
уязвим на щети, причинени от ННН 
риболов;

Or. it

Изменение 3
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор трябва да бъде в пълно 
съответствие с 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;

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор трябва да отговаря на 
потребностите, определени от 
държавите членки, и да взема предвид 
цели от социално, екологично и 
икономическо естество;

Or. pt
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Изменение 4
Берт-Ян Ройсен, Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор трябва да бъде в пълно 
съответствие с 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;

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор може да допринесе за новите 
цели на Съюза, по-специално 
предложените от Комисията 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; 
счита, че са необходими оценки на 
въздействието, преди Европейският 
парламент и Съветът да могат да 
вземат решения относно тези цели;

Or. en

Изменение 5
Габриел Мато, Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. Настоява, че бюджетът на ЕС за 
2021 г. следва да предвижда подходящо 
равнище на бюджетни кредити за поети 

2. Настоява, че бюджетът на ЕС за 
2021 г. следва да предвижда подходящо 
равнище на бюджетни кредити за поети 
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задължения и за плащания, за да се 
посрещнат финансовите нужди на 
общата политика в областта на 
рибарството; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор трябва да бъде в пълно 
съответствие с 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;

задължения и за плащания, за да се 
посрещнат финансовите нужди на 
общата политика в областта на 
рибарството и предизвикателствата, 
пред които е изправен секторът, 
като например постигането на 
максимален устойчив улов, 
задължението за разтоварване, 
оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза, 
приемствеността между 
поколенията; заявява, че 
увеличаването на средствата, 
предназначени за рибарството и 
аквакултурите, е необходимо, за да се 
гарантира тяхната устойчивост; счита, 
че бюджетът за този сектор трябва да 
бъде в пълно съответствие с новите 
цели на Съюза, по-специално 
посочените в Зеления пакт и новата 
стратегия в областта на 
промишлеността; счита, че 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството трябва да се развива 
успоредно с постигането на тези цели;

Or. en

Изменение 6
Франсишку Герейру

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира 
тяхната устойчивост; счита, че 
бюджетът за този сектор трябва да бъде 

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
опазване и възстановяване на 
морските екосистеми, е необходимо, 
за да може рибарството и 
аквакултурите да продължат да 
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в пълно съответствие с 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;

бъдат жизнеспособни в дългосрочен 
план; счита, че бюджетът и 
политиките за този сектор трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 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;

Or. en

Изменение 7
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост; счита, че бюджетът за този 
сектор трябва да бъде в пълно 
съответствие с 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;

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; заявява, че увеличаването 
на средствата, предназначени за 
рибарството и аквакултурите, е 
необходимо, за да се гарантира тяхната 
устойчивост, силно засегната от 
COVID-19, а вероятно и от Брексит; 
счита, че бюджетът за този сектор 
трябва да бъде в пълно съответствие с 
новите цели на Съюза, 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;
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Or. fr

Изменение 8
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. настоява, че 2021 г. ще бъде 
повратна точка за изпълнението 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; поради това изразява 
съжаление относно липсата на 
амбиция на предложението на 
Комисията и на позицията на Съвета 
относно бюджета на ЕФМДР за 
2021 г.; призовава Комисията и 
Съвета да вземат предвид всички 
тези фактори, да преразгледат 
позицията си и значително да 
увеличат предвиденото финансиране;

Or. fr

Изменение 9
Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, Мануел Писаро, Изабел Карваляйш, 
Кармен Аврам, Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
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рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват извънредни и незабавно 
налични финансови ресурси;

рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват нов „пакет за подкрепа“, 
който да допълни предишните, тъй 
като пандемията и свързаните с нея 
икономически и социални последици 
продължават, и да се приложат нови 
извънредни и незабавно налични 
финансови ресурси;

Or. es

Изменение 10
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват извънредни и незабавно 
налични финансови ресурси;

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват извънредни и незабавно 
налични финансови ресурси за всяка 
част от сектора, но по-специално за 
дребномащабния риболов, който е 
най-засегнат от кризата в областта 
на общественото здраве;

Or. it

Изменение 11
Габриел Мато, Франсиско Хосе Милян Мон

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение
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3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват извънредни и незабавно 
налични финансови ресурси;

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
рибарството и аквакултурите като цяло, 
по цялата верига на доставки на 
морски храни, включително 
преработватели, търговци на дребно, 
дистрибутори; счита, че тежката 
санитарна ситуация и икономическите 
последици от нея изискват извънредни и 
незабавно налични финансови ресурси;

Or. en

Изменение 12
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват извънредни и незабавно 
налични финансови ресурси;

3. Подчертава значението на 
възстановяването на икономическите и 
социалните щети, причинени от 
пандемията от COVID-19, която засегна 
сериозно европейския сектор на 
рибарството и аквакултурите като цяло; 
счита, че тежката санитарна ситуация и 
икономическите последици от нея 
изискват допълнителни и незабавно 
налични финансови ресурси;

Or. fr

Изменение 13
Мануел Писаро, Пиетро Бартоло, Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, 
Предраг Фред Матич, Изабел Карваляйш, Иво Христов, Джузепе Ферандино

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение
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3 а. 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 доставки 
бяха възпрепятствани от логистични 
ограничения;

Or. en

Изменение 14
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. 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 въздействието 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;

4. 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 въздействието 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;
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Or. it

Изменение 15
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. 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 въздействието 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;

4. счита, че 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 въздействието на 
избухването на COVID-19 върху 
сектора на рибарството и аквакултурите 
са положителни, въпреки че 
продължават да бъдат под 
потребностите на сектора; 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., 
докато продължават пандемията и 
нейните последици;

Or. pt

Изменение 16
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. 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 въздействието на 

4. 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 
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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;

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;

Or. fr

Изменение 17
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. счита, че Европейският фонд 
за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 
следва да може да увеличава до 100% 
съфинансирането от Съюза, като 
елиминира националното 
съфинансиране, при извънредни 
обстоятелства, включително при 
действия, целящи да насърчат 
капацитета за реакция на кризи в 
контекста на пандемията от COVID-
19; държавите членки да могат да 
използват гъвкаво финансовите 
средства по линия на ЕФМДР, с 
възможност за прехвърляне между 
рубрики и приоритети, успоредно с 
финансирането на нови потребности, 
обосновани в контекста на 
епидемията; и системата на 
финансиране за достъп до средства на 
Съюза да бъде изменена посредством 
въвеждането на механизъм за 
предварително финансиране, 
премахващ трудностите, свързани с 
необходимостта от наличие и 
авансиране на собствен капитал;
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Or. pt

Изменение 18
Мануел Писаро, Пиетро Бартоло, Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, 
Предраг Фред Матич, Изабел Карваляйш, Иво Христов, Джузепе Ферандино

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава, че преговорите за 
оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза изглежда се 
движат към сценарий без 
споразумение и че социалните и 
икономическите последици за 
риболовните флотове, извършващи 
дейност във водите на Обединеното 
кралство, ще бъдат огромни; 
подчертава, че от началото на 2021 г. 
трябва да бъде гарантирана 
финансова подкрепа за риболовния 
флот на Съюза, който извършва 
дейност в тези води – вече води на 
трета държава – и че рибарите, 
които вече са в тежко положение 
поради въздействието на пандемията 
на COVID-19, не могат да бъдат 
двойно наказани;

Or. en

Изменение 19
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Габриел Мато, Франсиско Хосе Милян 
Мон, Мария Уолш, Франсоа-Ксавие Белами

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава необходимостта 
от финансова подкрепа за сектора на 
рибарството в Съюза, особено за тези 
субекти, които извършват дейност 
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във водите на Обединеното кралство, 
в случай че не се постигне 
споразумение между Съюза и 
Обединеното кралство преди края на 
преходния период;

Or. en

Изменение 20
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. 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;

5. 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; 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;

Or. fr

Изменение 21
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. 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;

5. счита, че 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 е ограничено и че тези 
средства трябва да бъдат значително 
увеличени; подчертава, че това 
увеличение все още е под предложената 
в позицията на Парламента;

Or. pt

Изменение 22
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. 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;

5. отбелязва реакцията спрямо 
икономическата криза от страна на 
Комисията, която на 27 май 2020 г. 
предложи план за икономическо 
възстановяване; отбелязва и 
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 ; 
изразява обаче съжаление, че това 
увеличение все още е много под 
предложеното в позицията на 
Парламента;

Or. fr
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Изменение 23
Пиер Карлескинд

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. 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 секторите на рибарството и 
аквакултурите трябва да бъдат ясно 
определени като бенефициери на този 
фонд; счита обаче, че създаването на 
такъв фонд при никакви 
обстоятелства не може да оправдае 
намаляване на бюджета на ЕФМДР;

Or. fr

Изменение 24
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. Изразява съжаление, 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;

6. Изразява съжаление, 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 и понякога на 
самата структура на фонда, която 
ощетява цели категории работници, 
и особено тези с несигурна заетост; 

Or. it
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Изменение 25
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. Изразява съжаление, 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;

6. Изразява съжаление, 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, но също така и 
на несъответствието между 
правилата на ЕФМДР и реалните 
потребности на сектора;

Or. pt

Изменение 26
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. Изразява съжаление, 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;

6. Изразява съжаление, 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 европейско и 
национално равнище;

Or. fr
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Изменение 27
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. счита, че мерките за подкрепа 
на сектора следва да бъдат засилени, 
по-конкретно чрез повторно 
включване на средства от ЕФМДР за 
обновяване и преквалифициране на 
флота или за закупуване на нови 
кораби, при условията, вече 
предложени от Парламента; да бъде 
установена система за минимални 
цени и тя да бъде прилагана за 
първата продажба, с цел защита на 
приходите на рибарите и на 
непрекъснатостта на общественото 
снабдяване с риба, при необходимост с 
намеса на публични структури, 
гарантиращи покриването на 
оперативните разходи – които могат 
да бъдат финансирани от ЕФМДР – и 
изхвърлянето на рибата в спешни 
случаи; да бъде осигурена 
възможността ЕФМДР да финансира 
фонд за гарантиране на заплатите, 
който да подпомага приходите на 
рибарите на базата на средните 
предходни приходи на всеки от тях; 
да се гарантира, че временното 
подпомагане за преустановяване на 
риболовните дейности не е 
ограничено до шест месеца, както е 
определено понастоящем от ЕФМДР, 
и че то може да бъде продължено и 
след този период и също така 
включва и малките и средните 
предприятия в областта на 
аквакултурите; да бъде въведено 
подпомагане за складиране, 
финансирано от ЕФМДР; да бъде 
предвидено специално подпомагане за 
инвестиции на борда на корабите или 
за лични предпазни средства, свързани 
с конкретните потребности в 
контекста на пандемията от COVID-
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19; както и да бъдат опростени 
административните процедури;

Or. pt

Изменение 28
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Мария Уолш

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. 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.

Or. en

Изменение 29
Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. 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;
.

Or. hr

Изменение 30
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Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, Мануел Писаро, Изабел Карваляйш, 
Кармен Аврам, Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. Подчертава значението на 
контрола върху риболовните дейности; 
счита, че той трябва да остане 
приоритет във финансирането на 
политиката на ЕС в областта на 
рибарството;

7. 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;

Or. es

Изменение 31
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. Подчертава значението на 
контрола върху риболовните дейности; 
счита, че той трябва да остане 
приоритет във финансирането на 
политиката на ЕС в областта на 
рибарството;

7. Подчертава значението на 
контрола върху риболовните дейности, 
особено що се отнася до ННН 
риболова, и върху аквакултурите, 
особено що се отнася до 
безопасността на храните; счита, че 
той трябва да остане приоритет във 
финансирането на политиката на ЕС в 
областта на рибарството;

Or. it

Изменение 32
Ружа Томашич

Проект на становище
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Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че е необходимо да 
се поддържа достатъчно високо 
равнище на финансиране за сектора 
на дребномащабния крайбрежен 
риболов при планирането на 
бюджета;

Or. hr

Изменение 33
Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, Мануел Писаро, Изабел Карваляйш, 
Кармен Аврам, Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. 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;

8. 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 
цифровизация и приспособяване към 
новите технологии; посочва също 
така, че научно изследователската и 
развойна дейност следва да бъде 
включена в сферата на техниките за 
контрол и инспекции и 
предоставянето на помощ на 
Комисията и държавите членки в 
определени области.

Or. es

Изменение 34
Мануел Писаро, Пиетро Бартоло, Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, 
Предраг Фред Матич, Изабел Карваляйш, Иво Христов, Джузепе Ферандино
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Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. 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;

8. 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, особено с промените в 
Регламента за контрол на 
рибарството, които са в процес на 
договаряне и които изглежда ще 
увеличат правомощията и задачите, 
които да бъдат поети от Агенцията;

Or. en

Изменение 35
Жуан Ферейра

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. 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;

8. Отново потвърждава 
необходимостта държавите членки и 
техните органи да разполагат с 
допълнителни финансови и материални 
ресурси, за да гарантират правилното 
и цялостно изпълнение на своите задачи 
и да гарантират постигането на целите 
за устойчиво рибарство;

Or. pt

Изменение 36
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова
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Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. 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;

8. Отново потвърждава 
необходимостта от наблюдаване на 
дейностите на Европейската агенция 
за контрол на рибарството, за да се 
гарантира правилното и цялостно 
изпълнение на нейните задачи и да се 
гарантира постигането на целите за 
устойчиво рибарство;

Or. it

Изменение 37
Берт-Ян Ройсен, Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. 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;

8. Отново потвърждава 
необходимостта Европейската агенция 
за контрол на рибарството да разполага 
с достатъчни финансови и материални 
ресурси, за да гарантира правилното и 
цялостно изпълнение на своите задачи и 
да гарантира постигането на целите за 
устойчиво рибарство;

Or. en

Изменение 38
Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че е важно да се 
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гарантират достатъчни финансови 
средства за събирането, 
управлението, използването и обмена 
на данни в сектора на рибарството;

Or. hr

Изменение 39
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. 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%;

9. припомня, че степента на 
изпълнение на бюджета на 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството е над 99%;

Or. fr

Изменение 40
Франсишку Герейру

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. 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;

Or. en
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Изменение 41
Габриел Мато, Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва 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.

10. 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.

Or. en

Изменение 42
Клара  Агилера , Николас Гонсалес Касарес, Мануел Писаро, Изабел Карваляйш, 
Кармен Аврам, Пиетро Бартоло

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва да гарантират 
изпълнението на специфични програми, 
предназначени да улеснят достъпа на 

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва да гарантират 
изпълнението на специфични програми, 
предназначени да улеснят достъпа на 
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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.

младите хора до професиите в 
риболовния сектор, да включат жени в 
различните категории професии и да 
повишат видимостта на жените в 
дейностите, в които те вече 
участват, опирайки се на ЕФМДР и на 
европейските структурни фондове.

Or. es

Изменение 43
Валентино Грант, Розана Конте, Анализа Тардино, Масимо Казанова

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва 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.

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва 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. При 
все това изисква да не се стимулират 
политики, като например за 
прекомерна цифровизация, които биха 
изключили голяма част от 
работещите в сектора от 
правилното изпълнение на 
професиите им, ако не са подкрепени 
по подходящ начин от паралелни 
политики за обучение и 
преквалификация. В същото време 
следва да се предвидят мерки за 
помагане на работниците, които не 
са вече млади, но не са и на пенсионна 
възраст, да се върнат в един сектор, 
който се обновява.
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Or. it

Изменение 44
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва 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.

10. Подчертава, че един от 
приоритетите на европейския сектор на 
рибарството е приемствеността между 
поколенията; счита, че държавите 
членки следва 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 по-специално на жените, 
опирайки се на ЕФМДР и на 
европейските структурни фондове.

Or. fr

Изменение 45
Берт-Ян Ройсен, Ружа Томашич

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава, че достатъчна 
част от резерва във връзка с Брексит 
следва да бъде заделена за оказване на 
подкрепа за рибарството, тъй като 
този сектор ще бъде един от най-
силно засегнатите от евентуален 
Брексит без споразумение.

Or. en
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Изменение 46
Франс Жаме, Максет Пирбакас

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава необходимостта 
от предоставяне на по-голяма 
подкрепа за крайбрежните зони в 
неблагоприятно положение и за най-
отдалечените европейски региони.

Or. fr

Изменение 47
Максет Пирбакас, Франс Жаме

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава необходимостта 
от предоставяне на по-голяма 
подкрепа за крайбрежните зони в 
неблагоприятно положение и за най-
отдалечените европейски региони.

Or. fr


