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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; 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;

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;

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;

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; 

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;
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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;

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;

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%;

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.


