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„На тези,  които казват ,  че 
в рибарството въпросът е работни 
места или околна среда,  отговарям – 
не ,  не сме изправени пред избора 
„или — или“ .  За сектора на 
рибарството,  повече отколкото за 
всеки друг ,  може да се каже:  околната 
среда е икономиката!  Морската 
икономика ще създаде нови продукти, 
услуги и работни места,  а нови, 
динамични предприемачи ще се 
възползват от тази възможност и ще 
поведат икономиката напред.“
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Всички използваме моретата и океаните. Моретата са 
огромна ценност сами по себе си. За разлика от 
градовете те разкриват пред взора ни необятен 
хоризонт, чистите брегове и морска околна среда ни 
радват, както и животинските видове, които ги 
обитават; благоприятна за нас е и ролята им 
в поддържането на стабилността на климата. 

Моретата играят и ключова икономическа роля. Днес 
между 3 и 5 % от БВП на ЕС идват от морския сектор, 
в който са заети около 5,6 милиона души и който 
създава 495 милиарда евро за европейската 
икономика. Около 90 % от чуждестранната търговия 
и 43 % от вътрешната търговия в ЕС се осъществяват 
по морски пътища. Делът на европейското 
корабостроене в световното корабостроене е 10 % и то 
заема първо място в света по стойност на продукцията. 
В Европа има почти 100 000 кораба в експлоатация — 
в сектора на рибарството или на аквакултурата. Заедно 
с тези традиционни сектори бързо се развиват 
и по-нови дейности, като добив на минерали и вятърни 
паркове.

Поради неустойчивото използване на моретата обаче 
е заплашен крехкият баланс на морските екосистеми, 
човешките дейности, които зависят от морето, са 

засегнати от увреждането на екосистеми, 
а конкуренцията за използване на морското 
пространство става все по-яростна.

Европейската комисия работи за защита и развитие на 
богатото морско наследство на Европа, като в същото 
време гарантира, че експлоатацията на морските 
ресурси ще остане устойчива.

Това включва формулиране, разработване 
и осъществяване на общата политика в областта на 
рибарството — основата на нашите действия за 
устойчива експлоатация на рибните ресурси, 
и насърчаване на интегриран подход към всички морски 
политики.

Освен това чрез нашата морска политика се стремим да 
отговорим по последователен начин на множеството 
предизвикателства, пред които европейските морета са 
изправени днес: от замърсяването до опазването на 
околната среда, от развитието на крайбрежните 
региони до създаването на работни места, от граничния 
контрол до наблюдението. Тя улеснява 
сътрудничеството на всички заинтересовани страни, 
независимо от сектори и граници, за съобразено 
с околната среда развитие на европейската морска 
икономика, като се има предвид фактът, че 
европейските морета и океани могат да бъдат богат 
източник на иновации, растеж и заетост, ако се 
използват по устойчив начин.

Защо е необходима политика в областта на 
морското дело и рибарството

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СВЕТА (2009 Г .) 
(УЛОВ И АКВАКУЛТУРА)

ЕС И СВЕТА (2009 Г .) 
(УЛОВ И АКВАКУЛТУРА) 

(количество в тонове живо тегло и процент от общото количество)

Китай

Индия

Перу

Индонезия

EC-27

Виетнам*

САЩ

Япония*

Чили
Руската

федерация
Мианмар

Норвегия

Филипини

Тайланд

Бангладеш

Южна Корея

49 699 466 (34,4 %)

7 845 161 (5,4 %)

6 958 769 (4,8 %)

6 832 789 (4,7 %)

6 369 756 (4,4 %)

4 799 300 (3,3 %)

4 702 125 (3,3 %)

4 633 927 (3,2 %)

4 246 677 (2,9 %)

3 942 700 (2,7 %)

3 545 036 (2,5 %)

3 486 277 (2,4 %)

3 339 851 (2,3 %)

3 137 682 (2,2 %)

2 885 864 (2,0 %)

2 329 675 (1,6 %)

(*) Оценка на ФАО въз основа на наличните информационни
източници или изчислена въз основа на специални допускания.

Източници: Евростат и ФАО.

По‑голямата част от улова на ЕС се извършва 
в източната част на Атлантическия океан 
и в Средиземно море

Производството на ЕС е намаляло през последните 
20 години, като ЕС е петият по големина производител 
в света

(количество в тонове живо тегло и процент от общото количество)

Източници: Евростат и ФАО.

EC-27

Светът

6 369 756 (4,4 %)

144 598 778 (95,6 %)
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Общата политика в областта на рибарството е изминала 
дълъг път от своето създаване през 1982 г. Може да се 
каже, че тя започва дори още по-рано — в началото на 
70-те години на ХХ век, когато са създадени първите 
инструменти в областта на европейското рибарство. 
Това, което започва като набор от инструменти за 
управление на традиционните риболовни модели между 
няколко държави, днес представлява широкообхватна 
правна и научна рамка. Нейната цел е опазването на 
природен ресурс, чийто ограничен, макар и възобновяем 
характер повече не може да бъде пренебрегван.

Векове наред рибите пресичат граници и морета, също 
както и риболовните флоти. Тъй като дейностите на 
всяка риболовна флота оказват влияние върху 
възможностите на други флоти, страните от ЕС решиха 
да управляват риболовната си дейност 
в сътрудничество. Тази обща политика включва набор 
от мерки, насочени към постигането на процъфтяваща 
и устойчива европейска риболовна индустрия.

Най-важните сфери на действие на общата политика 
в областта на рибарството са:

•	 определяне	на	правила,	чрез	които	се	гарантира	
устойчиво рибно стопанство в Европа, което не носи 
вреди на морската околна среда. Съществуват три 
вида правила за риболов:

— Чрез ограниченията на риболовното усилие се 
ограничава капацитетът на риболовния флот и на 
времето, през което той може да извършва 
риболовна дейност.

— Чрез ограниченията на улова се ограничава 
количеството риба, което може да бъде извадено 
от морето. След достигането на това количество 
рибарите са длъжни да прекратят риболова.

— Чрез технически мерки се регулира как и къде 
може да се лови риба. Например те могат да се 
прилагат за защита на младите риби (маломерни 
риби), насърчаване на използването на 
по-селективни риболовни съоръжения или 
предотвратяване на сериозни щети върху 
морската среда;

•	 предоставяне	на	националните	органи	на	
инструменти за прилагане на тези правила 
и наказване на нарушителите;

•	 наблюдение	на	големината	на	европейския	риболовен	
флот: всички риболовни съдове в ЕС се регистрират 
в регистъра на риболовния флот на Общността, който 
се обновява на всеки три месеца;

•	 предоставяне	на	финансиране	и	техническа	помощ	за	
инициативи, които повишават устойчивостта на 
индустрията в екологично и икономическо отношение;

•	 водене	на	преговори	от	името	на	страните	от	ЕС	
в рамките на международни организации по 
рибарство, както и с държави по целия свят;

Какво предприема ЕС в тази област

В Европа има около 100 000 риболовни 
съда в експлоатация

©
 iStockphoto/Sava Alexandru
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•	 помагане	на	производителите,	преработвателите	
и дистрибуторите да получават справедливо 
заплащане за своята продукция и гаранция за 
потребителите за безопасността на морските 
продукти, които консумират;

•	 подкрепяне	на	развитието	на	динамичен	сектор	на	
аквакултурата в ЕС (стопанства за риба, морски храни 
и водорасли);

•	 финансиране	на	научни	изследвания	и	събиране	на	
данни за осигуряване на стабилна основа за 
изготвяне на политики и вземане на решения.

Всичко това се постига най-вече чрез средства, идващи 
от Европейския фонд за рибарство, за който бяха 
отпуснати 4,3 милиарда евро за периода от 2007 до 
2013 г. Фондът подпомага серия мерки за 
ограничаване на свръхкапацитета, за помощ за 
аквакултурата, както и преработката и пазарната 
реализация, за финансиране на съвместни действия на 
риболовния сектор и за укрепване на икономическото 
развитие в риболовните райони. Но държавите членки 
на ЕС са тези, които подбират проектите за 
финансиране и следят за тяхното осъществяване.

Други финансови мерки подпомагат страните от ЕС 
в събирането на данни и в контрола и прилагането на 
общата политика. Извън ЕС се предоставят средства за 
споразуменията за партньорство в областта на 

рибарството, които позволяват на флотите от ЕС да 
влизат във води на страни извън ЕС и да ловят риба, 
която е в излишък, и които подкрепят развитието на 
политики в областта на рибарството в тези страни. 
Покриват се също и вноски в регионални организации 
по рибарство, които са съществена част от 
управлението на океаните. 

В морската си политика Комисията насърчава 
взаимовръзката между органите от различни страни 
и различни сектори: когато заинтересованите страни 
в различните сектори и държави си сътрудничат, се 
избягва скъпоструващо дублиране на усилията, 
подобрява се ресурсната ефективност, подпомагат се 
иновациите и обществените средства се изразходват 
по-добре. Сътрудничеството между органите за морско 
наблюдение например понижава разходите за 
наблюдение и подобрява информацията относно 
състоянието на морската среда. Комисията организира 
също конференции и семинари и финансира няколко 
международни проекта, които обхващат различни 
аспекти на морската политика. Устойчивостта на 
морските дейности и опазването на биоразнообразието 
на Европа бяха подобрени чрез Рамковата директива за 
морска стратегия, която има за цел да опазва 
ефективно морската среда в цяла Европа. Данните за 
морската среда и дейности, които преди бяха 
фрагментирани, сега са публично и свободно достъпни 
за предприемачи и изследователи. Специфични за 
регионите морски стратегии започнаха да се прилагат 
за Балтийско море и за Атлантическия океан. А за да 
осигури справедлив достъп до морското пространство 
на различните сектори, конкуриращи се за използване 
на морето, Комисията създаде морско пространствено 
планиране.

В подкрепа на развитието на интегрирана морска 
политика бяха заделени 40 милиона евро за периода от 
2011 до 2013 г. за междусекторни дейности 
в областите на морското наблюдение, познанията за 
морската среда и морското пространствено планиране. 
Такива програми вече са доказали, че допринасят за 
използването на огромния потенциал на океаните, 
моретата и бреговете на Европа в полза на икономиката 
като цяло.

ОБЩО УЛОВ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ (2009 Г .)

(количество в тонове живо тегло и процент от общото количество)

777 747 15.35 %
760 725 15.01 %
586 645 11.58 %
439 922 8.68 %
382 094 7.54 %
269 080 5.31 %
253 001 4.99 %
250 347 4.94 %
223 894 4.42 %
203 413 4.01 %
199 006 3.93 %
172 689 3.41 %
163 211 3.22 %
154 596 3.05 %

97 423 1.92 %
82 764 1.63 %
21 719 0.43 %

8 979 0.18 %
6 366 0.13 %
4 112 0.08 %
4 020 0.08 %
1 761 0.03 %
1 587 0.03 %
1 411 0.03 %
1 031 0.02 %

350 0.01 %

Забележка: Не е приложимо за LU.
Източник: Евростат.

DK
ES
UK
FR
NL
IE
IT
DE
PL
SE
PT
LT
LV
FI
EE
GR
BE
BG
HU
CZ 
RO
SK
MT
CY
SI
AT

ЕС насърчава устойчивото рибарство

©
 iStockphoto/Ivan Bajic

Четири държави извършват почти половината 
от общия улов на ЕС
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Преминаване към устойчивост: 
реформата на общата политика 
в областта на рибарството

През последните няколко години в допълнение към 
управлението и осъществяването на политиката 
в областта на рибарството Комисията извърши пълен 
преглед на цялата система. Целта на предстоящата 
реформа е да се осигури икономическата 
жизнеспособност на европейските флоти и запазването 
на рибните запаси и да се предоставя висококачествена 
храна на потребителите.

Рибарството в ЕС в момента страда от прекомерна 
експлоатация на много от рибните запаси. Три от всеки 
четири вида риба са обект на прекомерен риболов, нашата 
риболовна флота е твърде голяма за устойчиво 
използване на рибните ресурси и индустрията става 
свидетел на все по-нисък улов. Крайбрежните общности, 
които зависят от риболова, са уязвими от външни фактори, 
като високи цени на горивото и конкуренция от чужбина.

Нашият сектор на аквакултурата също е в застой 
въпреки постоянно нарастващото търсене на морска 
храна. През миналите години при вземането на решения 
се предпочитаха краткосрочни подходи, действащи 
отгоре надолу, които бяха вредни за природните ресурси 
и не насърчаваха рибарите да ги използват отговорно.

Затова Комисията стартира процес, благодарение на 
който риболовът ще стане екологично, икономически 
и социално устойчив. През 2011 г. тя представи за 
обсъждане реформа, в сърцевината на която 
е устойчивостта, с ясни цели и срокове, за да се спре 

прекомерният риболов и изхвърлянето на риба, 
с пазарни подходи за адаптиране на риболовната флота 
към възможностите за риболов и с ясни стратегии за 
насърчаване на устойчивата аквакултура в Европа. 

Чрез връщането към устойчиви нива на рибните запаси 
новата система ще осигурява на европейските 
граждани стабилни, безопасни и здравословни доставки 
на храна за десетилетия напред. С нея ще се подобри 
благосъстоянието на риболовния сектор, ще се прекрати 
неговата зависимост от субсидии и ще се създадат нови 
възможности за работа и растеж в крайбрежните 
райони. В същото време ще се насърчи отчетността на 
сектора с цел по-добро стопанисване на морето.

Основните идеи на реформата са следните:

•	 Практиката	на	изхвърляне	на	риба	в	морето	
постепенно ще се прекрати. За да се избегне 
загубата на ценни ресурси, целият улов ще се 
доставя на сушата.

•	 Най‑късно	до	2015	г.	риболовът	ще	се	извършва	на	
устойчиви нива, за да не се излага на опасност 
естественото възпроизводство на риба. 

•	 Рибарите	ще	вземат	собствени	икономически	
решения за адаптиране на големината на 
флотата си към устойчивите възможности за 
риболов, без публична помощ.

•	 Подобряване	на	работата	на	малките	крайбрежни	
флоти, диверсификация на доходите, 
социално‑икономическо укрепване на крайбрежните 
общности. 

•	 Организациите	на	рибари	ще	помагат	на	своите	
членове да заемат по‑силна позиция на пазара и да 
получават повече пари за рибата, която улавят.

•	 Когато	купуват	риба,	потребителите	ще	
получават повече информация за качеството 
и устойчивостта на продукта.

•	 Финансирането	от	ЕС	ще	подкрепя	устойчиви	
инициативи и ще бъде давано само на тези 
оператори, които спазват правилата.

•	 За	опростяване	на	политиката	и	адаптирането	
ѝ към регионалните особености държавите членки 
ще могат да прилагат мерки по техен избор за 
съхранение на рибните запаси съгласно законите 
на ЕС.

Какво точно прави ЕС

ПРОИЗВОДСТВО В СЕКТОРА НА АКВАКУЛТУРАТА В ЕС ПО 
ВИД ПРОДУКТ (2009 Г .)

(процент от общото количество)

Сладководна риба
(включително сьомга и змиорки,
отглеждани в сладка вода)

Мекотели
и ракообразни

Морска риба
(включително сьомга и пъстърва,

отглеждани в морска вода)

50 %

28 %

22 %

Делът на сектора на аквакултурата е 20 % от общото 
производство на рибарския сектор в ЕС
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•	 В	международни	организации	и	при	двустранни	
взаимоотношения ЕС ще насърчава принципите на 
устойчивото рибарство и доброто управление, 
като разпространява своите принципи за околната 
среда в световен мащаб.

Преговорите по предложенията за реформата между 
Комисията, Европейския парламент и Съвета в момента 
текат и ще продължат през 2013 г.

За повече информация относно реформата, моля, вижте 
сайта, посветен на реформата на общата политика 
в областта на рибарството (http://ec.europa.eu/fisheries/
reform/index_bg.htm)

Управление на все по‑силното 
въздействие на морските дейности една 
върху друга и върху околната среда: 
морско пространствено планиране

От една страна глобализацията допринася за повече 
корабоплаване, пристанища и корабостроителство, от 
друга страна възникват нови начини за използване на 
морето като вятърни паркове или рибни стопанства. 
Това води до конкуренция за пространство и до 
влошаване на морската среда.

Ако липсва координация, неяснотата, която придружава 
взаимовръзките между политиките, може да забави 
проекти, да направи възвръщаемостта на инвестициите 
несигурна или да доведе до големи правни разходи. Чрез 
прозрачното и колективно участие на всички 
заинтересовани страни морското пространствено 
планиране осигурява стабилни и справедливи правила, 
благодарение на които всички дейности в морето могат 
да се развиват и разрастват. Доказано е, че по този начин 
се ускоряват инвестициите и се намаляват правните 
и административните разходи за предприятията.

Икономически ефективни 
взаимодействия между морските 
политики: интегрирано морско 
наблюдение

Разпокъсването често води до дублиране. Така става 
с морското наблюдение, което например контролира 
търговския трафик, незаконния улов на риба, трафика 
на хора и на наркотици. Благодарение на подкрепата на 
ЕС шестнайсет страни изпробват технически решения за 
подобряване на обмена на информация между морските 
власти, като същевременно се предотвратява 
неразрешеният достъп.

Когато този проект бъде завършен, органите, 
контролиращи транспортирането на опасни стоки, ще 
могат да обменят своите данни с инспекторите, 

проверяващи незаконния риболов. Крайбрежната 
охрана, полицията и военноморския флот ще обменят 
информация за борба с престъпността и защита на 
търговските кораби и риболовните съдове от заплахи. 
Те ще обединят силите си за интервенции и ще 
подобрят не само действията на полицията, но 
и спасителните операции. Интеграцията означава също, 
че публичните средства ще се използват по-добре.

Твърдата ангажираност на държавите членки 
и заинтересованите страни с този проект показва, че те 
напълно разбират ползите от сътрудничеството. За 
борба с международната престъпност разчитаме на 
Интерпол и Европол. За да се предпазим от пиратите, 
които застрашават нашите морета, е необходимо 
по-ефективно да интегрираме наблюдението.

Обмен на познания за морската среда 
между секторите в подкрепа на 
иновациите и разумните политики: 
„Познания за морската среда 2020“

Често се казва, че знаем повече за повърхността на 
луната, отколкото за дълбините на океаните. Наистина 
е така: има големи пропуски в нашите знания за морето 
и огромни области все още не са проучени. Истинският 
парадокс обаче е в това, че не използваме дори знанията, 
които вече имаме, тъй като данните са разпръснати 
между множество несъвместими и непълни източници.

Целта на „Познания за морската среда 2020“ е да се 
съберат висококачествени и съгласувани данни за 
морската среда и те да станат свободно и публично 
достъпни. Днес европейските учени и инженери работят 
заедно с Европейската комисия за събиране на 
съществуващите данни и по този начин ще можем 
по-добре да разберем моретата и океаните.

ЕС е член на Международната комисия за опазване на 
рибата тон в Атлантическия океан
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Не бива да се забравя, че предприемачите се нуждаят 
от данни, за да развиват своя бизнес и да повишават 
конкурентоспособността си. Считаме, че чрез „Познания 
за морската среда“ ще бъдат икономисани около 
300 милиона евро годишно в ЕС като цяло.

По-свободният достъп до данни не е само за 
професионалисти. По този начин се демократизират 
познанията за морската среда. Това ще помогне на 
обикновените граждани да участват в решенията за 
бреговете и моретата, вместо сляпо да приемат 
планове, идващи отгоре, за бъдещето развитие на своя 
регион. Така ще се създаде чувство за принадлежност 
и ще се предотвратят престъпленията спрямо околната 
среда, допуснати в миналото.

Печелившите структури на управление: 
стратегии за морските басейни

Ако погледнете Земята от космоса, няма да видите 
национални или регионални граници, а само морета 
и океани. Лесно е да се види, че хората, живеещи по 
бреговете на морски басейн, може да имат повече общо 
едни с други, отколкото със съгражданите си, живеещи 
навътре в сушата.

Съвременните интегрирани политики, като нашата морска 
политика, поставят на равна основа ЕС, националните 
правителства, местните власти, операторите, индустрията 
и НПО и ги превръщат в партньори при постигането на 
последователни резултати за морските политики. Това 
партньорство се осъществява не във вакуум, а в морските 
басейни на Европа.

Като обединяват заинтересованите страни, стратегиите 
за морските басейни се насочват точно и пряко към 
нуждите на хората и операторите. Чрез стратегиите за 

морските басейни се съгласува финансирането от 
държавите членки и от различни европейски източници 
на съвместно договорени цели и целеви мерки. Те 
неотклонно се приближават към социални цели, като 
заетост, достъпност и качество на живота.

По-ранният успех на стратегията за региона на 
Балтийско море показва, че морските басейни могат да 
бъдат движеща сила за икономическо развитие. 
Стратегиите за морските басейни не се нуждаят от 
допълнителни средства: те са просто механизъм, чрез 
който се гарантира, че наличните средства се използват 
последователно и в дългосрочна рамка, така че да се 
постигне по-добър и умножен ефект. С други думи, това 
е форма на разумно управление.

„Син растеж“: устойчив растеж 
в областта на морското дело 
и корабоплаването

За да излезе от кризата, Европа се нуждае от приноса 
на всички сектори на своята икономика. В този контекст 
морските дейности и корабоплаването — „синята 
икономика“ — играят важна роля по пътя към 
възстановяване на европейската икономика. В тях са 
заети около 5,6 милиона души и те създават брутна 
добавена стойност в размер на 495 милиарда евро. 
Сред тях са традиционни сектори, какъвто 
е крайбрежният туризъм (121 милиарда евро брутна 
добавена стойност), развиващи се сектори от рода на 
круизен туризъм (14,1 милиарда евро брутна добавена 
стойност годишно) и перспективни сектори като този на 
„сините“ биотехнологии.

Идеята на „синия растеж“, устойчивия растеж, свързан 
с океаните, моретата и бреговете, е да се обединят всички 
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Европейският фонд за морско дело и рибарство ще спомогне да се 
подобри качеството на живот в крайбрежните региони на Европа
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(от институции и държави членки до региони и МСП) за 
справяне със съществуващите предизвикателства 
и осигуряване на най-продуктивно и устойчиво 
използване на ресурсите на нашите морета и брегове.

Трябва да насочим вниманието си към рамковите условия 
в основата на растежа, като научноизследователска 
и развойна дейност в областта на морското дело, 
интелигентна инфраструктура, клъстери, достъп до 
финансиране и необходимо образование, умения 
и обучения. Трябва също да се справим с трудностите, 
които възпрепятстват икономическото развитие.

Стратегията за „син растеж“ ще помогне на всички 
участници — държавите членки, регионите и бизнеса 
— да пренасочат вниманието си към областите, в които 
има най-голям потенциал за растеж по отношение на 
печалби и заетост. Чрез нея ще се определят конкретни 
мерки, които ще помогнат за стимулиране на „синята“ 
икономика и на европейската икономика като цяло през 
следващите години.

Областите с потенциал за „син растеж“ са крайбрежен 
туризъм (с очакван среден ръст от 2 до 3 %), круизен 
сектор (с очакван растеж от около 60 % през това 
десетилетие), възобновяема енергия от океана (с очакван 
десетократен растеж през следващите години) и добив от 
морското дъно (при който световният оборот би могъл да 
нарасне значително през следващите десет години). 
Освен това няколко сектора на „синия растеж“ имат силен 
потенциал за създаване на работни места. Например 
в круизния сектор се очаква да бъдат създадени 
100 000 нови работни места през това десетилетие. 
Броят на работните места в сектора за производство на 
вятърна енергия от разположени в морето паркове също 
би трябвало да нарасне рязко от 35 000 работни места 
през 2010 г. до възможни 170 000 места през 2020 г.

„Синият растеж“ може да стане причина за истинска, 
видима и положителна промяна в икономиката и по 
този начин за гражданите на Европа.

„Синята икономика“ на Европа допринася с над пет 
милиона работни места за европейската икономика
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Пример от практиката: стратегията за 
региона на Балтийско море
Стратегията за региона на Балтийско 
море е истински успех на регионалния 
подход: чрез свързването на 
заинтересовани страни от повече от 
десет страни и безброй сектори бяха 
създадени около 80 проекта в области от 
транспорт до образование. Два примера:

Представители на образователни 
институции, морската индустрия 
и морските власти от десет държави 
създадоха мрежа от центрове за 
специализация за морско обучение. 
Проектът ще спомогне за това, кариерите 
в областта на морското дело да бъдат 
по‑гъвкави и да предлагат индивидуални 
възможности за младите хора.

Между пристанищата на Северна Европа 
по фиксирани маршрути се движат голям 
брой пътнически кораби. Държавите 
членки са попадали в ситуации, при които 
няколкостотин души е трябвало да бъдат 
спасени и откарани до едно или повече 
безопасни места за медицински грижи 
и идентифициране. Ако искаме да насърчим 
този устойчив вид транспорт, трябва да 
подобрим дейностите по търсене 
и спасяване. Десет страни от региона на 
Балтийско и Северно море подобриха своя 
мониторинг на бедствия, координирането 
на търсенето и медицинската евакуация 
чрез международно сътрудничество.
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Стратегията за региона на Балтийско море е успешна, 
тъй като събира заедно държави, за да работят по 
общи цели 
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Нов европейски фонд за политиката на 
ЕС в областта на морското дело 
и рибарството

Заедно с реформата на общата политика в областта на 
рибарството Европейската комисия предложи нов фонд 
за политиката на ЕС в тази област за периода 
2014 — 2020 г.: Европейския фонд за морско дело 
и рибарство. Фондът ще помогне за осъществяването на 
целите на реформата в областта на рибарството и ще 
подпомогне рибарите да се справят с прехода към 
устойчиво рибарство, както и крайбрежните общности 
в разнообразяването на икономическия им профил. 
Фондът ще финансира проекти, чрез които се създават 
нови работни места и се подобрява качеството на 
живота по европейското крайбрежие. Ще бъде 
намалена бюрокрацията, така че да бъде улеснен 
достъпът до финансиране.

Този нов фонд ще замести съществуващия Европейски 
фонд за рибарство и редица други инструменти. 
Предложената сума възлиза на 6,5 млрд. евро за 
периода от 2014 г. до 2020 г.

Европейският фонд за морско дело и рибарство ще бъде 
от ключово значение за реформата на рибарството. 
Преходът към устойчивост изисква някои радикални 
промени в риболова и фондът ще даде на рибарите 
стимулите, от които се нуждаят, за да може риболовът 
да нанася по-малко щети на морските екосистеми, да 
бъде спряна прекомерната експлоатация и да се 
възстановят намаляващите рибни запаси.

Когато намаляваме натиска върху запасите и ги 
оставяме да се възстановят, общностите, които зависят 
от рибарството, ще трябва да намерят алтернативни 
източници на доходи. Фондът ще им помогне да 
намерят новаторски път към по-голяма добавена 

стойност на техния улов и към разнообразяване на 
местната икономика.

Фондът обаче не е само катализатор за прехода към 
устойчивост и добри икономически резултати. Той 
е и средство за изпълнение на социалната програма на 
Комисията. Съпругите често играят основна роля 
в семейния риболовен бизнес. Сега те ще могат да 
получат помощ за обучения или за икономически 
дейности, свързани с риболова. Организациите на 
производителите ще бъдат подпомогнати 
в планирането на производството и ще могат да 
реализират продуктите си на пазара по начин, който 
съответства на очакванията на все по-взискателните 
клиенти.

Въпреки изразходваните за бракуване 
1,7 милиарда евро от 90-те години на ХХ в. досега 
флотът на ЕС продължава да разполага със 
свръхкапацитет, тъй като всяка година намаляването 
на поръчките за съдове беше компенсирано от 
технологично обновяване на останалия флот. Затова 
финансовата помощ трябва да бъде пренасочена към 
икономически и социално продуктивни дейности. 
Диверсификацията е една от тях. Насърчаването на 
инициативи отдолу нагоре доведе до отлични резултати 
в области, свързани с риболова, като например 
преработвателната промишленост, ресторантьорството 
или туризма. Новият фонд ще засили произтичащото от 
местните общности новаторство. Тъй като малките 
крайбрежни кораби остават ядрото на икономиката на 
много крайбрежни общини, помощта за тях ще бъде 
засилена.

Новият фонд също така ще подкрепя новаторски 
проекти, като например замяна на рибарските мрежи 
с по-прецизни средства за улов, за да се намали 
изхвърлянето на улов, или разработване на нови 

Какво предстои?
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Търсенето на морска 
храна се увеличава все 
повече



11
Р И Б А Р С Т В О  И  М О Р С К О  Д Е Л О

технологии, които могат да ограничат влиянието на 
риболова и рибовъдството върху околната среда.

Рибовъдството има голям потенциал за намаляване на 
зависимостта от внос. То осигурява качествени работни 
места в селските райони и здравословна храна за 
трапезата на европейците. Фондът ще се стреми да 
подкрепя по устойчив начин този отрасъл, като ще 
възнаграждава иновациите и ще насърчава нови 
насоки на аквакултурното стопанство, от типа например 
на нехранителната аквакултура.

Наличието на подходящи данни за състоянието на 
рибните запаси и морската екология като цяло играе 
ключова роля в управлението на рибарството и новият 
инструмент ще позволи събиране на данни, наблюдение 
и контрол. Тъй като няма никакъв смисъл работещите 
в морето (рибарите) и проучващите морето (учените) да 
живеят в два различни свята, фондът ще ги насърчава 
да работят заедно, за да намерят начини за устойчиво 
използване на природните ресурси.

Фондът ще осигурява подкрепа и за морски проекти, 
като например морско пространствено планиране, 
интегрирано морско наблюдение и морски проучвания. 
Това са примери, които показват, че интеграцията може 
да помогне за избягване на дублиране на усилията и за 
намаляване на разходите посредством по-тясно 
сътрудничество и координация между различните 
сектори.

Правилата, управляващи фонда за морско дело 
и рибарство, ще бъдат хармонизирани с тези за други 
фондове на ЕС. Това ще улесни както получателите на 
средства, така и националните власти. Фондът ще бъде 

част от новата обща стратегическа рамка, с която ще се 
осигури, че всички действащи фондове на ЕС ще 
работят последователно и така ще бъдат избегнати 
препокривания и дублиране на усилията.

Новият фонд ще бъде използван за съфинансиране на 
проекти с държавите членки. Общият бюджет ще бъде 
заделен за държавите членки въз основа на значението 
на рибарския сектор във всяка държава. Ще се прилагат 
принципите на съвместното управление между 
Комисията и държавите членки. Всяка държава членка 
ще изработи оперативна програма за периода, в която 
ще посочи как смята да изразходва заделените за нея 
средства. След като Комисията одобри програмата, 
държавите членки ще определят кои проекти ще бъдат 
финансирани. Държавите членки и Комисията ще следят 
за това дали дейностите отговарят на критериите за 
подкрепа и за прилагането на програмата. Съветът 
и Парламентът сега обсъждат предложението на 
Комисията и се очаква правилата за фонда да влязат 
в сила от 1 януари 2014 г.

Подкрепа за нововъзникващите морски 
сектори

Всяка седмица четем или слушаме за възможности за 
нещо ново, което произлиза от морето: енергия от 
приливи или от вълни, суровини, водорасли, използвани 
в козметиката или като лекарства. Тъй като не 
отговарят на предварително установени приоритети 
в дадена област и трябва да се развиват чрез 
сътрудничество между различни области, тези 
потенциални новости не получават достатъчно 
финансиране или политическа подкрепа.

В новата стратегия за „син растеж“ на ЕС се анализира 
всяка област, за да се определи кои заслужават 
незабавно внимание и средства.

Могат ли съоръженията за отглеждане на 
микроводорасли да се използват устойчиво за 
производство на масла, съдържащи омега-3 и омега-6 
мастни киселини? Какъв потенциал за работни места 
има секторът на морската възобновяема енергия за 
крайбрежните региони? Какво е конкурентното 
предимство на Европа в извличането на биомолекули за 
козметичната и фармацевтичната промишленост и как 
може то да се увеличи? 

Пакетът от политики, предлаган от Комисията, ще 
покаже, че част от икономиката на бъдещето е морската 
икономика.

15 ОСНОВНИ ВИДА РИБА, 
КОИТО СЕ ЛОВЯТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2009 Г .)

(количество в тонове живо тегло и процент от общото количество)

Източник: Евростат.

цаца

херинга

скумрия

пясъчна змиорка

средиземноморска сардина

тихоокеански сафрид
атлантическо-

средиземноморски сафрид
треска

ивичест тон

чилийски сафрид

хамсия

тропическа сардина

путасу

мерлуза

жълтопер тунец

543 389 (11 %)

531 443 (10 %)

346 850 (7 %)

339 270 (7 %)

243 359 (5 %)

172 672 (3 %)

154 813 (3 %)

127 189 (3 %)

114 490 (2 %)

110 731 (2 %)

102 212 (2 %)

86 935 (2 %)

85 158 (2 %)

84 384 (2 %)

72 244 (1 %)

Цацата и херингата са рибите, които се ловят 
най‑често в ЕС
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За да стане работата в морските сектори 
по‑привлекателна, ще повишим професионалната 
мобилност между секторите и между държавите. Също 
така ще се фокусираме повече върху уменията, които ще 
бъдат необходими в бъдеще, отколкото върху тези, 
необходими днес.

Подкрепа за мобилността 
и възможностите за кариера 
в различните сектори

Морските отрасли днес не могат да намерят достатъчно 
хора с нужните квалификации, умения и опит. 
Увеличаващият се недостиг на морски специалисти 
и служители спъва растежа на морските отрасли 
в Европа, а това е особено неприемливо във време на 
дълбока рецесия и висока безработица. Нашата морска 
политика се опитва да премахне съществуващите 
пропуски като обучение предимно в един сектор 
(например рибарство), непрозрачни възможности за 
мобилност и неизвестни перспективи за заетост 
в бъдеще.

N
A‑70‑12‑018‑BG

‑C

Научете повече

ISBN 978‑92‑79‑23991‑5
doi:10.2775/52105

 X Реформа на общата политика в областта на рибарството: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/
index_bg.htm

 X Интегрирана морска политика: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_bg.htm
 X Морски атлас: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_bg.htm
 X Въпроси за Европейския съюз?  

Europe Direct може да ви помогне: 00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu
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В сектора на 
аквакултурата са заети 
около 65 000 души в ЕС
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