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ИНТЕГРИРАНА МОРСКА ПОЛИТИКА

Интегрираната морска политика (ИМП) представлява цялостен подход към всички
политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Основана на идеята, че Съюзът
може да извлече по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко въздействие
върху околната среда чрез координиране на своите политики, ИМП обхваща такива
различни области като рибарство и аквакултура, морско корабоплаване и пристанища,
морска среда, морски изследвания, енергия от разположени в морето инсталации,
корабостроене и индустрии, свързани с морето, морски надзор, морски и крайбрежен
туризъм, заетост, развитие на крайбрежните региони и външни отношения в морското
дело.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Заключения на председателството относно морската политика от срещата на Европейския
съвет на 14 декември 2007 г. в Брюксел;
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002
и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
В съответствие с гореизложеното Обща политика в областта на рибарството (ОПОР)
следва да се прилага по начин, който е съвместим с другите политики на Съюза, и по-
специално политиката в областта на морското дело (съображение (17), а член 34, параграф
1, буква д) изисква от Комисията да представи насоки за включване на дейностите,
свързани с аквакултурите, в морското, крайбрежното и вътрешното пространствено
планиране.
Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
относно Европейския фонд за морско дело и рибарство.

КЛЮЧОВИ ЕТАПИ

— Март 2005 г.: Комисията представи съобщение относно ИМП за ЕС, в което се
определят планираните цели за приемане на Зелена книга относно бъдещето на
морската политика на ЕС.

— Октомври 2007 г.: Комисията представи предложение за ИМП за ЕС, известно като
„Синя книга“ (COM(2007)0575), и съответен план за действие (SEC(2007)1278).

— Декември 2007 г.: Европейският съвет приветства ИМП и прикани Комисията да
докладва за постигнатия напредък в края на 2009 г.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_SEC(2007)1278
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— Септември 2010 г.: Комисията представи предложение за регламент за установяване
на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на ИМП за периода 2011
—2013 г. (COM(2010)0494).

— Декември 2011 г. Парламентът и Европейският съвет приеха горепосочения
регламент, представляващ правното основание за ИМП.

— 8 октомври 2012 г.: Европейските министри по морска политика и Комисията приеха
програма за растеж и работни места за морския сектор и морското корабоплаване.

ЦЕЛИ

ИМП представлява рамка, имаща за цел да улесни развитието и координацията на
различни и понякога противоречащи си морски дейности с оглед на:
— максимално устойчиво използване на океаните и моретата, което да направи

възможен растежа на морските и крайбрежните райони по отношение на:

— корабоплаването: повишаване на ефективността на морския транспорт в
Европа и гарантиране на конкурентоспособността му в дългосрочен план
чрез създаване на европейско пространство за морски транспорт без бариери
и стратегия за морски транспорт за периода 2008—2018 г.,

— морските пристанища: издаване на насоки относно прилагане на
законодателството в областта на опазването на околната среда, което е от
значение за пристанищата, и предложение за нова пристанищна политика,

— корабостроенето: насърчаване на технологичните нововъведения и
европейската мрежа от морски многосекторни клъстери,

— работните места в морския сектор: повишаване на професионалната
квалификация с цел предлагане на по-добри възможности за професионално
развитие в сектора,

— околната среда: ограничаване на въздействието на изменението на климата
в крайбрежните райони и приспособяване към това изменение и намаляване
на замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове от корабите,

— управлението на риболовните дейности: прекратяване на изхвърлянето на
риба, на вредните риболовни практики (напр. риболова с дънни трални
мрежи в чувствителни риболовни зони) и на незаконния, недекларирания и
нерегулирания риболов, както и насърчаване на безопасна за околната среда
аквакултура,

— изграждане на база от знания и иновации за морска политика чрез:

— цялостна европейска стратегия за мореплавателски и морски изследвания
(Рамкова директива за морска стратегия (2008/56/ЕО)); Седма рамкова
програма за научни изследвания допринесе за нейното приложение чрез
иновациите, постигнати в резултат от изследванията за интегриран подход
към морското дело (2007—2013 г.),

— съвместни междусекторни покани за проекти за иновации в синята
икономика в рамките на „Хоризонт 2020“, Рамковата програма за научни
изследвания и технологично развитие (2014—2020 г.),

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0494
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— подкрепа за научни изследвания на изменението на климата и последиците
от него за морските дейности, околната среда, крайбрежните райони и
островите,

— европейско партньорство в морските науки с цел диалог между научната
общност, промишлеността и политиците,

— подобряване на качеството на живот в крайбрежните райони чрез:

— насърчаване на крайбрежния и морския туризъм,

— подготвяне на база данни относно финансирането от Общността за морски
проекти и крайбрежните райони,

— създаване на стратегия на Общността за предотвратяване на бедствия,

— развитие на морския потенциал на най-отдалечените райони и островите на
ЕС,

— насърчаване на водещата роля на ЕС в международното морско дело чрез:

— сътрудничество в областта на морското дело в рамките на политиката
на разширяване на ЕС, Европейската политика на съседство и Северното
измерение с цел разглеждане на въпроси, свързани с морската политика и
управлението на общите морета,

— представяне на морската политика на ЕС на основата на структуриран
диалог с най-важните партньори,

— повишаване на информираността за морска Европа чрез:

— издаване на интернет приложение „Европейски морски атлас“ като средство
за представяне на общото морско наследство на Европа,

— ежегодно отбелязване на Европейския ден на морето на 20 май;

— създаване на вътрешни координационни структури по въпросите на морското дело и
определяне на отговорностите и правомощията на крайбрежните райони.

ПОСТИЖЕНИЯ

Съгласно Плана за действие в областта на морската политика бяха започнати редица
конкретни дейности:
— Съобщение на Комисията относно Европейска стратегия за мореплавателските и

морските изследвания (COM(2008)0534), в което се предлагат конкретни мерки и
механизми за подобряване на мореплавателските и морските изследвания;

— Съобщение на Комисията относно вятърна енергия от разположени в морето
инсталации (COM(2008)0768), в което се определят предизвикателствата, които
трябва да бъдат преодолени, за да се оползотвори потенциалът на Европа
за морска вятърна енергетика, и се подчертава необходимостта от по-добри
индустриални и технологични решения, прилагането на свързаното с околната
среда законодателство на ЕС, основано на реалистични оценки за въздействието
на ветрогенераторните паркове, и подобрени електропреносни мрежи, които могат
да балансират производството и потреблението на електроенергия и преноса ѝ до
центровете на потребление;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0534
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0768
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— Съобщение на Комисията относно стратегически цели и препоръки за политиката на
ЕС в областта на морския транспорт, в което се насърчава безопасното, сигурно и
ефективно корабоплаване (COM(2009)0008), както и Съобщение и план за действие
с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без
бариери (COM(2009)0010), придружено от предложение за директива относно
формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи
пристанищата на държавите членки (COM(2009)0011), целта на които е да се намали
бюрокрацията и да се улесни морският транспорт между пристанищата на ЕС;

— Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море (COM(2009)0248) —
първата всеобхватна стратегия, разработена на „макрорегионално“ равнище, и първа
стъпка към регионално изпълнение на ИМП, включително списък на 80 водещи
проекта; При пълна координация със стратегията Комисията прие Програмата на ЕС
за устойчив син растеж за региона на Балтийско море (SWD(2014)167) въз основа на
съгласуван подход към иновациите и увеличената устойчивост;

— Съобщение на Комисията относно интегрираната морска политика за по-добро
управление в Средиземноморието (COM(2009)0466), имащо за цел допълване на
различните секторни действия, които ЕС насърчава в района на Средиземноморието;

— Съобщение на Комисията относно международното измерение на интегрираната
морска политика (COM(2009)0536), което допълва предишни регионални
инициативи, като проучва как следва да бъде развита ИМП в по-широк
международен план и предвижда създаването на рамка на ЕС за глобален подход към
морското дело, която да засили ролята на ЕС на международните форуми;

— Съобщение на Комисията, озаглавено „Познания за морската среда
2020“ (COM(2010)0461), имащо за цел да се подобри използването на научното
познание за европейските морета и океани чрез координиран подход при събиране
и групиране на данни;

— стратегията на ЕС за региона на Черно море[1] за установяване на зона на мир,
демокрация, благоденствие и стабилност и за гарантиране на енергийната сигурност
на ЕС;

— Съобщение на Комисията, озаглавено „Разработване на морска стратегия за
района на Атлантическия океан“ (COM(2011)0782), имащо за цел насърчаване на
създаването на работни места и на растежа в атлантическия регион чрез увеличаване
на морския му потенциал. На проведения Атлантически форум бяха набелязани
приоритетни действия посредством план за действие, приет на 13 май 2013 г., което
позволи стратегическото използване на средства от структурните фондове на ЕС за
подпомагане на морския растеж в периода 2014—2020 г.;

— Съобщение на Комисията, озаглавено „Син растеж“ (COM(2012) 0494), с което
се стартира съвместна инициатива с държавите членки и всички съответни
заинтересовани лица за оползотворяване на потенциала на синята икономика;

— Регламент (ЕС) № 1052/2013 за създаване на Европейската система за наблюдение
на границите (Eurosur) с цел установяване и предотвратяване на трансграничните
престъпления и борба с тях и гарантиране на защитата на живота на мигрантите;

— Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено
планиране за насърчаване на устойчивото развитие на морските икономики и

[1]ОВ С 136Е, 11.5.2012 г., стр. 81

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0011
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0248
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0461
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0782
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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използването на морските ресурси, с която да се гарантира, че всички свързани с
морето дейности се основават на правилно планиране, за да се създаде възможност
за по-голямо полезно взаимодействие между различните морски дейности;

— Съобщение на Комисията относно Общата среда за обмен на информация
(COM(2014)0451), имащо за цел да подобри ефикасността и икономическата
ефективност на морския надзор, като създаде възможност за целесъобразен, сигурен
и ефикасен обмен на данни между секторите и през границите в целия ЕС. Това
включва брегова охрана, контрол на движението, мониторинг на околната среда,
предотвратяване на замърсяването, риболовни дейности, граничен контрол, данъчни
и общи правоприлагащи органи, както и военноморските сили;

— Съвместно съобщение относно интегрираната политика на Европейския съюз за
Арктика (JOIN(2016) 0021), което се фокусира върху постигането на напредък в
международното сътрудничество за справяне с последиците от изменението на
климата и върху насърчаването и подпомагането на устойчивото развитие, по-
специално в европейската част на Арктика.

— Стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (COM(2014)0357),
която предоставя рамка за съгласувана макрорегионална стратегия и план за
действие за предприемане на действия по отношение на предизвикателствата и
възможностите в морското дело чрез сътрудничество между участващите държави;

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Интегрираният подход, съчетаващ политики от различни области, представлява пробив
в политическата сфера. В Парламента въпросите, свързани с морската политика, се
разглеждат от няколко парламентарни комисии, докато ГД „Морско дело и рибарство“ на
Комисията е организирана така, че да се осигури по-добра тематична координация, а в
Съвета правомощия по отношение на ИМП имат Съветът по общи въпроси и Съветът
по външни отношения. Парламентът предприе първата стъпка към по-добро полезно
взаимодействие, като стартира интергрупата „Морета, острови, реки и крайбрежни зони“,
председателствана от Гезине Майснер (ALDE), която обединява 80 членове на ЕП от
шест различни политически групи и 19 държави членки в работна структура, действаща
хоризонтално и като пресича границите на партийните групи.
Работната група на Парламента за изготвяне на доклад за Зелената книга относно ИМП
включваше комисията по транспорт и туризъм, комисията по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните и комисията по рибно стопанство (последните две като
асоциирани комисии за изготвяне на становища), както и комисията по промишленост,
изследвания и енергетика и комисията по регионално развитие (за изготвяне на
становища). Първата резолюция от 12 юли 2007 г. относно бъдещата морска политика на
Европейския съюз: Европейска визия за океаните и моретата[2] посочва:
— изменението на климата като най-голямото предизвикателство пред морската

политика, което може да бъде преодоляно чрез намаляване на газовите емисии от
корабите, оценка на осъществимостта на схемата за търговия с емисии в сферата на
корабоплаването и насърчаване на възобновяемите източници на енергия;

— по-добро европейско корабоплаване с по-добри европейски кораби посредством
намаляване на замърсяващи въздуха емисии от корабите, като същевременно се

[2]OВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 531
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подобрява морската сигурност и социалното законодателство за работещите в
сектора;

— по-добра европейска политика за крайбрежните райони, включително за по-добри
европейски пристанища чрез използване на инструментите на политиката на
сближаване;

— устойчив крайбрежен туризъм с признаване на жизненоважната роля на околната
среда за оцеляването на сектора;

— устойчива морска среда, като се признава наложителната необходимост да се
гарантира нейното опазване и в много случаи — възстановяване;

— интегрирана политика за рибното стопанство като начин да бъдат защитени
интересите на дребномащабния риболов, да се прекрати проблемът с прилова и
изхвърлянията на улов и да бъде признато нарастващото социално-икономическо
значение на аквакултурата;

— морски изследвания, енергетика, технология и новаторство с цел да се даде
адекватен отговор на предизвикателството за устойчивост, подобаващо подкрепен с
финансиране от ЕС и държавите членки и от „Европейска мрежа за морски науки“,
както и обединяване на научните познания;

— обща морска политика, насочена към създаването на общо европейско морско
пространство, която ще допринесе за интеграцията на вътрешния пазар за морски
транспорт и услуги в рамките на ЕС.

Резолюцията на Парламента от 20 май 2008 г. относно интегрирана морска политика за
Европейския съюз[3], приета в отговор на съобщение на Комисията по този въпрос, се
базира на доклада на комисията по транспорт и туризъм със становища от комисията по
рибно стопанство и комисията по регионално развитие.
Парламентът изготви доклад, обхващащ пакета от съобщения на Комисията от
октомври 2009 г. относно ИМП (COM(2009)0466), (COM(2009)0536), (COM(2009)0538)
и (COM(2009)0540), с водеща комисия комисията по транспорт и туризъм и становище
на комисията по рибно стопанство по процедурата с асоциирани комисии (член 50 от
Правилника за дейността). Резолюцията от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната
морска политика (ИМП) – Оценка на постигнатия напредък и нови предизвикателства[4],
потвърждава принципно положителната оценка на Парламента за ИМП.
На 24 ноември 2011 г., след препоръка от комисията по транспорт и туризъм като водеща
комисия по доклада Парламентът прие своята позиция по програмата за подпомагане на
по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика (2010/0257(COD)).
След приемането му от Съвета докладът, сега Регламент (ЕС) № 1255/2011, служи
понастоящем като рамка за ИМП.
На 2 юли 2013 г. Парламентът прие резолюция относно син растеж[5], с която приветства
съобщението на Комисията относно синия растеж, посочващо потенциала на морската
икономика за създаването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за
генерирането на възможности за заетост. Тази резолюция има за цел да оживи и подкрепи
ИМП, като подчертава, че Стратегията „Син растеж“ като част от ИМП ще насърчи

[3]ОВ C 279 E, 19.11.2009 г., стр. 30
[4]OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 70
[5]OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 24

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0538
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0540
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2010/0257(COD)
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развитието на полезни взаимодействия и координирани политики, създавайки по този
начин европейска добавена стойност.
При гласуването на пленарното заседание от 16 април 2014 г. на Европейския фонд за
морско дело и рибарство (ЕФМДР) Парламентът одобри предоставянето на бюджетни
средства в размер на 5 % от общия обем на ЕФМДР за ИМП за периода 2014—2020 г.,
което представлява четирикратно увеличение на средствата за ИМП.
Проучване на комисията по рибно стопанство (PECH):
— The long-term economic and ecologic impact of larger sustainable aquaculture

(Дългосрочното икономическо и екологично въздействие на по-мащабната
аквакултура) [6] (2014)

— Perspectives for the development of tourism activities related to fishing (Перспективи за
развитието на туристически дейности, свързани с риболова), 2014[7],

— The Impact of Oil and Gas Drilling Accidents on EU Fisheries (Въздействието на
авариите при добива на нефт и газ в ЕС върху рибарството)[8]

Priit Ojamaa
09/2017

[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
[7]ISBN: 978-92-823-5470-4, https://bookshop.europa.eu/en/home/
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/492460/IPOL-
ENVI_ET(2014)513996_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
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