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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на 

сектора на риболова в Средиземноморието 

(2016/2079(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на 

рибарството1, 

– като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)2, 

– като взе предвид текущата стратегия на Генералната комисия по рибарство за 

Средиземно море (GFCM) (2017-2020), която има за цел устойчивото развитие на 

рибните пазари на Средиземно и Черно море, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на 

комисията по заетост и социални въпроси (A8-0000/2016), 

A. като има предвид, че със своите 17 000 морски видове Средиземно море е един от 

основните обекти на световното биологично разнообразие; 

Б. като има предвид, че в своето съобщение „Консултация относно възможностите 

за риболов за 2017 г. съгласно общата политика в областта на рибарството“ 

(COM(2016)0396) Комисията изтъква, че прекомерният риболов продължава да 

доминира в Средиземно море и са необходими спешни мерки за промяна на това 

положение; като има предвид, че в цитирания документ Комисията изразява 

загриженост, тъй като уловът на много от видовете, които подлежат на оценка, 

превишава значително целта за максимален устойчив улов; 

В. като има предвид, че Средиземноморието трябва да се справи с важното 

предизвикателство за постигане на максимален устойчив улов за голяма част от 

видовете до 2020 г.; че общото равнище на прекомерния риболов в басейна 

надхвърля приблизително 2-3 пъти равнището на максималния устойчив улов; че 

въпреки положените както на равнище ЕС, така и извън него, значителни усилия 

за определяне на ефективна правна рамка и осигуряване на прилагането и 

спазването ѝ от страна на сектора на риболова, над 93 % от оценяваните в 

Средиземноморието видове все още се считат за обект на прекомерен риболов; 

Г. като има предвид, че на срещата на високо равнище относно състоянието на 

средиземноморските видове (февруари 2016 г., Катания) беше постигнато 

                                                 
1 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22. 
2 ОВ L 164, 25.6.2008, стр. 19. 
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споразумение за спешната необходимост от обръщане на тези отрицателни 

тенденции, като се отчете голямото предизвикателство до 2020 г. да се постигне 

целта за максимален устойчив улов за всички видове; 

1. подчертава значението на своевременното и цялостно прилагане на целите и 

действията на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както и на 

точното, спешно и ефективно изпълнение на предвидените в нея многогодишни 

планове за управление, в съответствие с основаващ се върху екосистемите 

подход; подчертава по-специално необходимостта от постигането на целта за 

добро екологично състояние съгласно определението в Рамковата директива за 

морска стратегия 2008/56/ЕО; 

2. счита, че е необходим спешен колективен отговор, който да се основава на 

сътрудничеството на различни равнища: международно, европейско, национално 

и регионално; счита, че всички заинтересовани страни, включително рибари, 

учени и НПО, следва да бъдат включени в приобщаващ процес, управляван 

„отдолу-нагоре“; 

3. отбелязва, че ОПОР признава, че достъпът до възможности за риболов следва да 

се разпределя основно между дребномащабния и непромишлен риболов или 

между рибарите от малките крайбрежни райони, като се предвиждат стимули 

(член 7, параграф 1, буква г) от Регламента относно ОПОР) за насърчаване на по-

селективни методи и начини за риболов, с по-малко въздействие върху морската 

екосистема и нейните ресурси; че поради това усилията следва да бъдат положени 

в тази посока, така че стимулите и преференциалният достъп до крайбрежните 

риболовни зони да бъдат гарантирани за дребномащабния риболовен флот за 

разлика от неселективните и оказващите по-голямо въздействие сегменти на 

риболова; 

4. подчертава, че според ФАО предпазливият подход към опазването, управлението 

и използването на живите морски ресурси следва да се прилага така, че да 

защитава и опазва морската среда като цяло, и да покаже, че липсата на научна 

информация не трябва да бъде извинение за забавяне или осуетяване на 

действията, насочени към опазването и управлението; 

5. счита, че защитата и опазването на рибните и природните ресурси на басейна не 

може да се осъществяват с ефективни политики за управление на рибарството, ако 

те не са придружени от силни, широкообхватни и спешни политики и мерки за 

противодействие на антропогенните фактори, които влияят и се отразяват 

отрицателно върху самите ресурси: изменение на климата (затопляне, киселинни 

дъждове, дъждовен режим), замърсяване (химични, органични, макрочастици и 

микрочастици), проучване и добив на нефт и газ, движение на плавателни съдове, 

инвазивни видове, унищожаване или промяна на естествените местообитания, 

най-вече крайбрежните; 

6. подчертава категорично, че в басейна до голяма степен все още се извършва  

незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), включително в 

държавите от ЕС; счита, че нито едно действие за опазване на ресурсите, но също 

така и най-вече от страна на икономиките на дребномащабния риболов, не може 

да пренебрегне решителната и категоричната борба с ННН риболов; 
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7. счита за приоритет засилването на контрола на сушата, по веригата на 

разпространение (пазарите) и в морето, особено в областите, в които риболовните 

дейности са забранени (временно или постоянно); 

8. счита за възможност въвеждането на непрехвърляеми квоти, особено за видовете, 

обект на едновидов риболов; счита, че за да се избегнат социалните различия, 

възможностите за риболов следва да се разпределят чрез използването на 

обективни и прозрачни критерии, включително от екологичен, социален и 

икономически характер, които също така трябва да бъдат справедливо 

разпределени в рамките на различните сегменти на риболова, включително 

традиционния и непромишления риболов, и да се стремят да насърчават флота в 

използването на по-селективни риболовни инструменти или техники за риболов с 

намалено въздействие върху околната среда, в съответствие с член 17 от 

регламента за ОПОР; 

9. отбелязва, че системата на защитените морски зони в Средиземноморието 

обхваща недостатъчен процент от повърхността и с големи разлики в покритието 

между различните басейни; счита, че е изключително важно повишаването на 

процента на защитените морски зони и определянето на области, които да бъдат 

подложени на защитни мерки, както и прилагането на ефективна система за 

мониторинг и контрол, за да бъде проверена ефективността на тези мерки; 

10. счита за изключително важен разнообразния и диференциран подход на 

политиките в рамките на плановете за управление, който използва различни 

критерии, основани на биологичните характеристики на видовете и техниките на 

риболовните методи; счита освен това, че адекватното планиране в 

пространството (зони „без риболовна дейност“ на ротационен принцип, пълна или 

частична забрана в зависимост от риболовните системи) и във времето 

(биологична пауза) следва да представлява основният компонент на всеки 

многогодишен план, както и насърчаването на технически мерки, насочени към 

максимална селективност на съоръженията; 

11. отбелязва, че на равнище Средиземноморие и за всички търговски видове следва 

да бъде приет минимално допустим размер в зависимост от половата зрялост, въз 

основа на най-добрите научни познания; 

Действия по отношение на трети държави 

12. настоятелно призовава Комисията да насърчава действия посредством GFCM за 

подобряване на състоянието на споделените с трети държави запаси; 

13. призовава Комисията да подпомага средиземноморските държави извън ЕС в 

модернизирането на секторите на риболова и в постигането на устойчиво 

рибарство, включително чрез политика на по-балансирани, справедливи и 

устойчиви споразумения в областта на рибарството; 

Социално-икономически аспекти 

14. подчертава, че 250 000 души са пряко наети на борда на плавателни съдове, и че 

броят на хората, заети в риболовния сектор, се увеличава съществено поради 
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тяхното оцеляване и предвид семействата, които живеят благодарение на 

подпомагането на регионалния риболов, и които са наети в свързаните с него 

индустрии, като например преработката и поддръжката на плавателни съдове и 

туризма; отбелязва, че 60 % от свързаната с рибарството работа е в развиващите 

се държави в южното и източното Средиземноморие, което показва каква е ролята 

на дребномащабния риболов за устойчивото развитие на тези региони, и по-

специално на най-уязвимите крайбрежни общности; 

15. счита, че Комисията следва да предостави някои насоки за това как да се 

използват най-добре средствата от Европейския фонд за морско дело и 

Европейския инструмент за съседство; 

16. счита за изключително важно насърчаването, изтъкването на значението и 

стимулирането на сътрудничеството между дребните рибари от една и съща 

област или регион, с цел съвместно справяне с планирането и управлението на 

местните рибни ресурси, с оглед на една ефективна и конкретна регионализация и 

при спазване на целите на ОПОР, тъй като огромната фрагментираност и 

диференциация в професиите, целите, техническите характеристики и наетите 

екипажи правят хоризонталния и универсален подход практически невъзможен; 

17. отбелязва, че въпреки последните подобрения, количеството на запасите, чието 

състояние не е реално оценено, остава голямо, и че Научният, технически и 

икономически комитет по рибарство (НТИКР) изразява загриженост, че сме 

изправени и пред намаляване на самите оценки, от 44 през 2012 г. до едва 15 през 

2014 г.; 

18. счита, че рационалното и устойчиво управление на риболовните дейности зависи 

от научното използване на съответните данни, например относно риболовния 

капацитет, извършваните риболовни дейности, биологичното състояние на 

използваните запаси и актуалното социално-икономическо състояние на самия 

риболов; 

19. отбелязва, че едва 40 % от разтоварения продукт в областта на прилагане на 

GFCM идва от запасите, за които съществува предоставена на Комисията научна 

оценка, и че процентът се понижава когато става въпрос за запаси, които са 

включени в план за управление; отбелязва също, че съществува необходимост от 

подобряване на покритието на научните оценки за състоянието на запасите и от 

повишаване на процента на разтоварен продукт, идващ от регламентирани с 

многогодишни планове за управление риболовни форми; 

20. подчертава необходимостта от интегрирани подходи, които да вземат предвид 

едновременно хетерогенността на морската среда, сложността на видовете в 

морето (използвани и неизползвани) и различните характеристики и особености 

на риболовните дейности; 

21. признава, че наличните данни за измерване на обхвата и въздействието на 

дейностите на дребномащабния риболов са ограничени и могат да се различават в 

отделните държави; освен това, поради тази липса на данни съществува 

тенденция за подценяване на непромишления риболов, което води до 

маргинализирането му в процеса на вземане на решения; 
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22. решително подкрепя предложението на GFCM за създаването на каталог на 

риболовните дейности, който да включва информация относно риболовните 

съоръжения и операции, описание на риболовните зони, както и целевите видове 

и прилова, с цел да се осигури пълно описание на риболовните дейности в района 

и взаимодействията с останалите сектори, например любителския риболов; 

23. призовава Комисията да насърчава силното научно сътрудничество и да работи за 

подобряване на събирането на данни за най-важните запаси, като съкращава 

времето между събирането на тези данни и крайната оценка и изисква от НТИКР 

оценки относно новите запаси; изразява дълбоко съжаление, че са налични 

недостатъчни данни относно по-голямата част от разтоварените продукти в 

Средиземноморието („рибарство, за което няма пълни данни“); 

24. подчертава силната и жизненоважна необходимост от разширяване на 

споделянето на данни и борба с тяхната недостъпност и разпръснатост, чрез 

разработването на цялостен и публично финансиран онлайн архив, който да 

включва всички данни за видовете риба и риболова, за да може да се улесни 

контролът на качеството и независимите и многостранни анализи, като по този 

начин се възприеме конструктивно съпоставяне на оценките на запасите; 

25. отбелязва, че въздействията, както и количеството, размерът и характеристиките 

на ННН риболова (т.е. незаконният риболов) понастоящем не са оценени, и 

следователно са слабо представени в информацията относно актуалното 

състояние на рибарството и тенденциите във времето, а следва да бъдат взети под 

внимание по подходящ начин при разработването на научните оценки за 

управлението на рибарството; 

Осведоменост 

26. подчертава, че ефективните резултати и цялостното изпълнение могат да се 

постигнат с високо ниво на отговорност и осведоменост на операторите в сектора, 

чрез подобряване на уменията и възпитание на всички рибари (търговски и 

спортни) и тяхното включване в процеса на вземане на решения, като се добавят 

конкретни действия за разпространението на добрите практики; 

27. счита, че е важно да се повиши информираността и на потребителите, които 

следва да бъдат възпитавани и насърчавани към отговорна консумация на риба, с 

предпочитание към местните видове, уловени с устойчиви техники, по 

възможност произхождащи от непрекомерно използвани запаси; счита, че поради 

това е необходимо създаването на цялостна и надеждна система за проследяване, 

но също така и най-вече за информиране на потребителите; 

28. подчертава факта, че този нов сценарий и всички тези нови фактори, които 

взаимодействат в Средиземноморието и които промениха подхода за риболов в 

района, трябва да доведат до преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1967/2006 за 

Средиземноморието, с цел адаптиране към настоящата ситуация; 

29. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ОСНОВАНИЯ 

 

Със своите 17 000 морски вида Средиземно море е един от регионите в света с най-

голямо биологично разнообразие. При все това, общото равнище на прекомерен 

риболов на рибни ресурси е много над два или три пъти от равнището на максималния 

устойчив улов. Рискуваме да превърнем Средиземно море в пустиня.  

Освен прекомерния риболов Средиземно море е обект на тежки заплахи като излишни 

хранителни вещества и торове, замърсяване, промени в бреговата ивица и 

местообитанията. Други рискови фактори са: морският трафик, добивът на нефт и газ. 

Освен това Средиземно море е много чувствително към изменението на климата. 

Трябва да бъде опазвано.  

Ето някои от ключовите точки на доклада:  

- многогодишно управление на ресурсите за по-голяма устойчивост, включително 

благодарение на по-селективни риболовни съоръжения; 

- сътрудничество с трети държави, работещи в Средиземно море; 

- биологична пауза, основаваща се на биологичните характеристики на видовете; 

- затваряне на определени зони за профилактика или възстановяване на прекомерно 

уловените запаси; 

- достъп до преференциалния ресурс за непромишления риболов; 

- по-добър контрол върху незаконния риболов, придружен със специални мерки за 

нарушителите на правилата и лицата без лиценз; 

- евентуално въвеждане на квоти за някои прекомерно използвани видове; 

- спазване на минималния размер и основано на научни критерии определяне на 

размера; 

- по-добър контрол по веригата до рибния пазар с по-подробна информация за 

потребителите; 

- по-активно участие на регионалните риболовни организации в процеса на вземане на 

решения в съответствие с посочената в Общата политика в областта на рибарството 

регионализация.  

Като цяло, докладът по собствена инициатива е насочен към постигането на следните 

цели: 

- многогодишно управление на ресурсите за по-голяма устойчивост, включително 

благодарение на по-селективни риболовни съоръжения; 

- сътрудничество с трети държави, работещи в Средиземноморието; 

- биологична пауза; 

- затваряне на определени зони за профилактика или възстановяване на прекомерно 

уловените запаси; 

- достъп до преференциалния ресурс за Непромишлен риболов; 

- по-добър контрол върху незаконния риболов, придружен със специални мерки за 

нарушителите на правилата и лицата без лиценз; 

- въвеждане на квоти за някои прекомерно използвани видове; 

- спазване на минималния размер; 

- по-добър контрол по веригата до рибния пазар с по-подробна информация за 

потребителите; 
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- по-активно участие на GFCM и регионалните риболовни организации в процеса на 

вземане на решения в съответствие с посочената в общата политика в областта на 

рибарството (ОПОР) регионализация. 


