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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Бялата книга поставя ударение върху засилването на 
издръжливостта на всички екосистеми като основна защита срещу най-драстичните 
последици от изменението на климата;

2. изтъква отново , че парниковите газове, предизвикани от човешката дейност, имат 
широкообхватно въздействие върху сложната динамика на морската среда, както и 
че морските екосистеми, които вече са поставени под натиск от замърсяването и 
липсата на достатъчна регулация, както и от незаконния, недеклариран и 
нерегулиран (ННН) риболов, са засегнати също така и от повишаването на 
температурите, покачването на морското равнище, промените в нивата на соленост 
и киселинност и възможните изменения на океанските течения и териториалното 
разпределение на живите морски организми (риби, мекотели, ракообразни и др.), 
както и върху разпространението им на дълбочина; освен това припомня, че 
научните модели предвиждат предстоящо повишаване на атмосферната 
температура и на средното морско равнище и че най-ефективният начин за 
справяне с изменението на климата е намаляването на емисиите на парникови 
газове;

3. припомня, че през изминалия век се наблюдава повишаване на атмосферната 
температура с 0,6° и повишаване на морското равнище със средно 0,17 м., и че 
използваните научни модели за изследване на тези явления предвиждат тези 
стойности да продължат да се покачват и през настоящия век;

4. припомня, че евентуалните последици от изменението на климата могат да имат 
опустошително отражение върху някои затворени европейски морета, като 
например Балтийско море; някои научни изследвания предвиждат намаляване на 
солеността на водата с 8 - 50% и повишаване на температурата на повърхността на 
водата с 2° - 4° C, което, ако предвижданията се окажат точни, би могло да 
означава унищожаване на голяма част от морската флора и фауна;

5. изтъква, че бързото намаляване на европейските рибни популации поради 
упражняването на натиск върху околната среда, вследствие на човешка намеса, 
подкопава екологичната и икономическа основа на рибното стопанство и прави 
морските екосистеми по-уязвими по отношение изменението на климата, като 
следователно намалява тяхната способност за адаптиране1; изтъква освен това, че 
секторът на рибното стопанство трябва да се адаптира към изменението на климата 
при спазване на икономическите, социалните и свързаните с околната среда 
аспекти на устойчивото развитие;

6. отбелязва, че изменението на климата поради рязкото намаляване на размерите на 

                                               
1 Зелена книга „Реформа на общата политика в областта на рибарството” (COM(2009)0163)
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кораловите рифове и броя на организмите, образуващи калциев карбонат, и 
последващите изменения в репродуктивния цикъл и съотношението в броя по 
полове на различните видове, както и изменението на киселинността на океаните, 
още повече ще застрашат рибната популация1 и ще намалят способността на
океаните да абсорбират CO2

2, което от своя страна допълнително ще увеличи 
нивото на концентрация на CO2 в атмосферата и ще ускори изменението на 
климата3;

7. посочва също така, че промените на морското равнище ще навредят изключително 
много на морските екосистеми и на екосистемите в зоните, характеризиращи се с 
приливи и отливи, като ще бъдат засегнати зоните на първично производство, 
размножаване, събиране на млади екземпляри и убежище на много видове, а по 
такъв начин - и риболовът, добивът на миди и ракообразни и аквакултурите, както 
и морското биоразнообразие; също така припомня, че тези екосистеми са уязвими и 
спрямо промените в солеността и температурата на водата, които се задълбочават с 
изменението на климата;

8. изтъква отново, че миграцията на различни морски организми (риби, мекотели, 
ракообразни и др.) от един в друг биогеографски регион може да провокира 
изчезването на определени местни видове и нашествието на несвойствени видове в 
даден регион; тези изменения могат да имат значителни последици върху сектора 
на риболова, който би могъл да изпита затруднения при адаптирането си към 
новите биологични и икономически реалности;

9. отбелязва, че изменението на климата евентуално ще има сериозни икономически 
последици за европейския промишлен и дребен риболов; затова призовава да се 
обмислят алтернативни системи за управление на риболова и за намаляване на 
капацитета на редица сегменти на европейската флота, с цел установяване на 
устойчиви риболовни и аквакултурни практики, адаптирани към новите 
климатични условия;

10. отбелязва особената уязвимост на рибарските пристанища и инсталациите за 
аквакултури от повишаването на морското равнище, тъй като тази инфраструктура 
се намира на самата крайбрежна линия; отбелязва също така тяхното икономическо 
и социално значение; затова призовава Комисията да им обърне специално 
внимание в мерките за адаптиране и анализ на риска и внимателно да разгледа 
икономическите разходи за тази инфраструктура, възникващи като резултат от 
неадаптирането към изменението на климата;

11. отбелязва, че крайбрежните флоти за дребен риболов, особено тези, занимаващи се 
с традиционен риболов, могат значително да допринесат за жизнеспособността на 
крайбрежните общности, приспособяването към изменението на климата и 

                                               
1 Технически доклад на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) 530 (2009), „Въздействие 
на изменението на климата върху рибното стопанство и аквакултурите”.
2 Между 2000 г. и 2007 г. поемането на въглероден диоксид от океаните и моретата е намаляло с 10%.
3„Син въглерод: ролята на здравите океани при свързването на въглерода,” Програма на ООН за околна 
среда (UNEP), Организация на ООН за прехрана и земеделие (FAO) и Комисия за опазване на Индийския 
океан (IOC), 2009 г.
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продоволственото осигуряване, при условие че се прилагат устойчиви риболовни 
практики; изтъква, че следва да се насърчава инвестирането в по-екологосъобразно 
оборудване за всички видове флоти; припомня също така значението на риболова 
за социалната и културна приемственост на крайбрежните общности;

12. съжалява за факта, че зрялото и добре функциониращо интегрирано управление на 
крайбрежните зони, в което участват всички съответни равнища на управлението, 
все още рядко се прилага на практика1; настоятелно приканва Комисията да 
гарантира, че препоръките за интегрирано управление на крайбрежните зони 2 се 
актуализират, укрепват и прилагат в по-широкия контекст на интегрираната морска 
политика, като обединяват всички секторни политики, свързани с моретата и 
океаните; освен това изтъква необходимостта от по-сериозното ангажиране на 
рибарството, добива на миди и аквакултурите в този процес, при отчитане на 
значението на тези дейности за крайбрежните зони;

13. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че се разработват и прилагат 
морски стратегии, следващи основан на екосистемите подход за управление на 
човешката дейност, за да се постигне добро екологично състояние на морската 
среда, както е предвидено в Директива 2008/56/EО;

14. призовава в тази насока Комисията да се ангажира да осъществи проучвания с цел 
оценка на явлението зелени водорасли и влиянието им върху сектора на риболова;
призовава също така за провеждането на проучване относно въздействието на 
теченията, породени от глобалното затопляне, върху движението на някои морски 
видове;

15. приканва Комисията да осъществи научни изследвания на рибните ресурси в 
северните морета, да насърчи устойчиво управление на риболова в този район 
съгласно принципа на предпазните мерки, като настоява за мораториум върху 
всякакъв нов риболов в Арктика, докато не бъде изработено подходящо регулиране 
в рамките на регионалните риболовни организации;

16. подчертава, че намирането на решение на сериозното изменение на климата, на 
което в настоящия момент сме свидетели, трябва да се основава преди всичко на 
намаляване на парниковите газове и опазване и разширяване на естествените 
екосистеми, които в най-голяма степен поглъщат въглерода на Земята, както и че 
жизнеспособността на морските и сухоземни екосистеми зависи както от 
запазването на биологичното разнообразие, така и от поддържането на съответните 
популации и техните местообитания;

17. призовава настоятелно Комисията да гарантира, че са осигурени достатъчно 
финансови средства за опазване на екосистемите и за компенсиране на 
причинените поради изменението на климата загуби за рибарите;

                                               
1 Съобщение от Комисията - Доклад до Европейския парламент и Съвета: Оценка на интегрираното 
управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) в Европа (COM(2007)0308).
2 Препоръки на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на 
интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа, ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24.
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18. счита, че е необходимо да се гарантира адекватно финансиране за изследвания, 
които да улеснят вземането на решения в областта на изменението на климата, 
риболова и аквакултурите;  изтъква, че изследванията, както и последващите мерки 
следва да бъдат мултидисциплинарни по своето естество, като обърнат внимание 
на цялостния натиск, упражняван върху риболова и аквакултурите, в това число 
замърсяването по крайбрежието и в открито море, промишлените и 
селскостопански отпадни води, промените в теченията на реки, дълбоководното 
драгиране, пристанищната дейност, морския транспорт и туризма, в контекста на 
интегриран подход, основаващ се на екосистемите;

19. призовава настоятелно Комисията да гарантира, че приспособяването чрез 
засилване жизнеспособността на екосистемите би следвало да се включи като част 
от позицията на Комисията в международни преговори по въпросите на риболова и 
морската среда и по-специално в споразуменията за партньорство в областта на 
рибното стопанство и в регионалните организации за управление на рибарството;

20. призовава Комисията активно да участва в учредяването на фонд „Син въглерод“ в 
контекста на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 
(РКОНИК); подчертава, че подобен фонд следва да проучи финансовите механизми 
и механизмите за координиране на защитата и управлението на крайбрежните и 
морски екосистеми и абсорбирането на въглерод от океаните като част от 
глобалната стратегия за морско планиране;

21. отбелязва, че способността на сектора на риболова да се адаптира към колебанията 
в производителността и заетостта в различните видове риболов зависи от следните 
фактори:

- риболовен капацитет, съобразен с производителността на ресурса в най-малко 
продуктивните му фази

- наличие на алтернативни рибни ресурси
- инвестиране в гъвкави технологии като плавателни съдове за разнообразни цели 

или гъвкави процеси на преработка
- наличие на алтернативни на риболова дейности през периоди на ниска

производителност1.

                                               
1 ФАО (2007): Адаптиране на селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство към 
изменението на климата: перспектива, рамка и приоритети.
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