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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изразява съжаление заради липсата на данни и специфична оценка на рибното 
стопанство и на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) в 
четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване в ЕС;

2. потвърждава значението на общата политика в областта на рибарството за 
насърчаването на социално-икономическото сближаване на крайбрежните общини, 
за местното развитие и за развитието на културните традиции; 

3. подчертава, че през последните десет години рибното стопанство беше засегнато от 
намаляване на броя на работните места (35 %), на корабите (20%) и на улова (28%), 
което доведе до сериозни социални и икономически последици за регионите и 
общностите в неравностойно положение;

4. припомня, че след неотдавнашното разширяване на ЕС, някои региони от цел 1, за 
които развиват активна дейност в областта на рибарството, бяха несправедливо 
ощетени чрез "статистическия ефект", докато срещаните от тях сериозни 
структурни проблеми не бяха разрешени и съществуващите различия не изчезнаха; 

5. настойчиво призовава структурната политика на ЕС в областта на рибното 
стопанство действително да насърчава модернизацията и устойчивото развитие на 
отрасъла, запазването на работните места, справедливото възнаграждение и 
подобряването на условията за живот и работа на рибарите;

6. изразява съжаление, че средствата за Европейския фонд за рибарство (ЕФР) в ЕС на 
27 не се различават съществено от бюджета на ФИОР в ЕС на 15 и счита, че 
финансирането за ЕФР следва да бъде увеличено;

7. счита, че съществуването на ОПР изисква отпускането на съответните финансови 
средства, които да бъдат адаптирани спрямо отрасъла на рибарството на общностно 
равнище, най-вече за дребното крайбрежно и занаятчийско рибарство, така че да 
предоставят ефикасен отговор на нуждите и предизвикателствата, пред които е 
изправен отрасъла;   

8. подчертава съществения принос на рибното стопанство за създаване на социални и 
икономически условия за рибарските общности в най-отдалечените и най-
изостаналите региони, но също така на бедните рибарски общности, живеещи в 
проспериращи региони;

9. изразява съжаление относно продължаването и дори разширяването на 
регионалните асиметрии и на икономическото и социално неравенство между 
различните държави-членки, и в рамките на отделните държави-членки; 
подчертава, че определени държави-членки и някои региони в момента се намират 
на различен етап на развитие в рамките на Европейския съюз;
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10. счита, че политиката на сближаване е съществен инструмент за насърчаване на 
намаляването на регионалната асиметрия и на социалното неравенство, за 
благоприятстване на действителното сближаване и за стимулиране на растежа и 
заетостта, като същевременно се осигури възможност за преразпределяне и 
компенсиране на разходите за вътрешния пазар, най-вече в полза на най-слабо 
развитите региони; както и че следва финансирането й с общностни средства да 
бъде увеличено и да се осигури цялостното й прилагане;

11. отхвърля всеки опит за въвеждане на нови условия, като например критерии за 
политическо и икономическо развитие, за предоставянето на финансови средства в 
рамките на политиката на сближаване, които биха ограничили допълнително 
достъпа до тази политика, най-вече за най-отдалечените и най-изостаналите 
региони; счита, че БВП на глава от населението трябва да продължи да бъде 
използван като основен показател за допустимост за участие в политиката на 
сближаване на ЕС;

12. с оглед на бъдещото създаване на "морска политика" на ЕС подчертава принципа, 
че на новите перспективи би трябвало да отговорят нови, по-значителни финансови 
средства, както и че от това не бива да бъде ощетен Европейския фонд за 
рибарство.
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