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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната 
промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности
(2019/2161(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид член 3, параграфи 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 
и член 4, параграф 2, букви а), г) и к) и членове 9 и 153 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в 
областта на рибарството,

— като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

— като взе предвид Международната конвенция за безопасност на човешкия живот 
на море (SOLAS),

— като взе предвид Конвенцията за създаване на Международната морска 
организация (ММО),

— като взе предвид Конвенцията за създаване на Международната организация на 
труда (МОТ),

— като взе предвид Конвенцията от Торемолинос (1977 г.),

— като взе предвид Протокола от Торемолинос (1993 г.) и Споразумението от 
Кейптаун (2012 г.) за актуализиране и изменение на Конвенцията от Торемолинос,

— като взе предвид Международната конвенция за вахтената служба и нормите за 
подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби, 1995 г. 
(STCW-F),

— като взе предвид Конвенцията за труда в сектора на рибарството C188 (2007) на 
МОТ,

— като взе предвид Доброволните насоки на ММО от 2005 г. за проектиране, 
строителство и оборудване на малки риболовни кораби,

— като взе предвид доклада на Europêche, Общата конфедерация на 
селскостопанските кооперации (Cogeca) „Рибарство „& E.T.F. — Европейска 
федерация на транспортните работници (декември 2000 г.) „Взаимно признаване 
на сертификати в сектора на морския риболов в Европа, окончателен доклад“, 
известен също като доклада „Беноде“, проучване, изготвено за форума, проведен 
по този въпрос в Беноде (Франция) на 13 и 14 октомври 2000 г., стр. 9,
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— като взе предвид заключенията на документа, озаглавен „Обучение на рибари“1, 
Европейски парламент, Тематичен отдел по структурни политики и политика на 
сближаване (2018 г.),

— като взе предвид годишния преглед за 2019 г. на морските произшествия и 
инциденти2 на Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ),

— като взе предвид годишния икономически доклад за 2019 г. относно риболовния 
флот на ЕС (НТИКР 19 – 06)3,— като взе предвид годишния доклад на ФАО 
„Състояние на световния риболов и аквакултури“ от 2020 г.4,— като взе предвид 
член 54 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) има за 
цел да гарантира, че рибарството и аквакултурите са устойчиви в дългосрочен 
план и че тази устойчивост се основава на три стълба — екологичен, социален и 
икономически;

Б. като има предвид, че рибарството, включително аквакултурите, осигурява храна 
на милиарди хора, и като има предвид, че този сектор е важен източник на заетост 
и доходи за препитанието на 10—12% от световното население според ФАО; като 
има предвид, че освен това около 140 милиона допълнителни работни места са 
свързани с останалата част от веригата за създаване на стойност в областта на 
рибарството, по-специално при преработването и продажбата на рибни продукти;

В. като има предвид, че според информацията, събрана от ФАО, жените заемат 
повече от 20% от работните места, свързани с производството на аквакултури, но 
само около 3% от работните места в производствения риболов;

Г. като има предвид, че според последните данни на Евростат5 през 2017 г. общо 
около 180 000 души са били заети в сектора на рибарството в ЕС, от които около 
една трета в подсектора на аквакултурите; като има предвид, че от този общ брой 
41 000 души са били заети в първичния сектор на рибарството в Испания, а други 
29 000 в Италия, 21 000 в Гърция, 20 000 във Франция и 14 700 в Португалия; като 
има предвид, че въпреки че през 2017 г. Италия, Гърция и Португалия са 
представлявали едва 11% от производството на риба в ЕС, тези три държави 
членки са осигурявали 35,9% от заетостта; 

Д. като има предвид, че статистическите данни, публикувани от Евростат6 през 
2019 г., показват, че през 2018 г. в сектор „Земеделие, горско стопанство и 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
2 http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3734-annual-overview-of-marine-

casualties-and-incidents-2019.html
3 Научен, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) — Годишен икономически 

доклад за 2019 г. относно риболовния флот на ЕС (STECF-19 – 06). Служба за публикации на 
Европейския съюз, Люксембург, 2019 г., JRC112940, ISBN 978-92-79-79390-5, doi:10.2760/56158;

4 https://doi.org/10.4060/ca9229en
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-
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рибарство“ общо 14,4% от работниците са били на възраст 65 или повече години, 
и като има предвид, че това е секторът, в който работят най-голям брой хора в 
тази възрастова група; като има предвид, че въпреки че делът на работниците в 
тази възрастова група намалява постоянно от 2008 г. насам, действителният брой 
на служителите в тази възрастова група не е намалял със същия процент;

Е. като има предвид, че дори без конкретни данни, отнасящи се само до сектора на 
рибарството, е възможно да се получи информация относно възрастта на 
работещите в сектора на рибарството в някои от статистическите служби на 
държавите членки; като има предвид, че данните показват, че процентът на 
рибарите на възраст 55 или повече години се е увеличил през последните 10 
години и понастоящем възлиза на около 20% от активните рибари, а от друга 
страна процентът на младите рибари (на възраст 34 години или по-млади) не 
показва ясна тенденция, като остава между 20 и 23% от активните рибари;

Ж. като има предвид, че въпреки това по-голямата част от държавите членки и 
икономическите партньори на ЕС в риболовната промишленост често се 
позовават на липсата на интерес на младите хора към рибарството — факт, който 
беше признат за първи път преди най-малко две десетилетия и който създава 
допълнителни трудности в сектора като цяло и изостря социалните проблеми в 
крайбрежните общности;

З. като има предвид, че що се отнася до произшествията и инцидентите в морето, 
дейността с риболовни кораби е тази дейност, която понася загуба на най-голям 
брой кораби, въпреки че не е дейността с най-много произшествия, като през 
2018 г. е регистрирано увеличение с 40% на броя на инцидентите с риболовни 
кораби;

И. като има предвид, че въпреки увеличаването на броя на инцидентите, броят на 
смъртните случаи, произтичащи от произшествия и инциденти с риболовни 
кораби, показва низходяща тенденция, като по-голямата част от инцидентите са 
резултат от човешки фактор (62,4%), а неизправностите на 
системите/оборудването са втората най-често срещана причина (23,2% от 
инцидентите);

Й. като има предвид, че въпросите, свързани с безопасността — риболовната 
дейност е всеобщо считана за рискова професия — и тежкото естество на 
работата на риболовните кораби са важни фактори за липсата на интерес на 
младите хора към рибарството;

К. като има предвид, че липсата на стандартизация в сертифицирането и основното 
обучение на рибарите, както и в признаването им между държавите членки, беше 
определена като ограничение преди две десетилетия, и като има предвид, че са 
направени малко промени;

Л. като има предвид, че резултатите от икономическите постижения на флота на ЕС 
като цяло показват подобрение на приходите и годишно увеличение на печалбите 
и средните доходи за рибарите, но при подробен анализ по държави членки, 

N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893



PE650.374v01-00 6/15 PR\1202524BG.docx

BG

морски басейни и риболовен флот тези тенденции не са универсални и по-
специално не са отразени в тенденциите при дребномащабния крайбрежен флот 
на ЕС;

М. като има предвид, че значителна част от рибарите имат ниски и нередовни 
доходи, които не им осигуряват достатъчна социална закрила, и че тези факти са 
допълнителен фактор, който намалява привлекателността на рибарството сред 
младите хора;

По-добра информация и профилиране на активното население в сектора на 
рибарството

1. подчертава необходимостта от подобряване на начина, по който информацията за 
активното население в сектора на рибарството и производството на аквакултури, 
както и по цялата верига за създаване на стойност, се събира и предоставя 
редовно и систематично на равнището на ЕС и се прави разбивка по държави 
членки;

2. посочва, че обобщаването на статистическите данни в рамките на големия сектор 
„Земеделие, горско стопанство и рибарство“ може да скрие или да прикрие 
ситуации и отклонения с отрицателно въздействие за всеки от тези сектори; 
подчертава, че въпреки че всички те са първични производствени сектори, 
техните дейности не са взаимосвързани и че в случая на рибарството те дори не се 
извършват в една и съща околна среда или географски район;

3. отново заявява, че както при управлението на запасите и местообитанията, най-
добрите научни познания, основани на надеждни, почти реални данни с 
разширени времеви серии, са от ключово значение за управлението и 
наблюдението на социалното развитие на сектора, по-специално на заетостта, без 
което няма да бъде възможно да се проследи и приложи изцяло един от трите 
стълба за устойчивост, застъпени в рамките на ОПОР — социалният стълб;

4. посочва, че информацията, предоставена от различни органи, изглежда показва 
застаряване на риболовните екипажи на ЕС, но че както при управлението на 
рибарството и адаптирането на предприетите мерки, управлението, наблюдението 
и изпълнението на действията следва да бъдат диференцирани в зависимост от 
географската зона, риболовните флотове и при определени обстоятелства — 
използваните риболовни съоръжения;

5. настоятелно призовава Комисията, по-специално Евростат, и държавите членки да 
вземат предвид тенденциите в заетостта не само по отношение на общия брой 
работни места, но и по отношение на равнището на обучение и възрастовата 
структура на работещото население в сектора на рибарството и аквакултурите, 
както и ако е възможно — във веригата за създаване на стойност в областта на 
рибарството и аквакултурите, като предоставят подробни данни в това 
отношение, подобни на тези, които съществуват за наблюдение на 
икономическата дейност и резултатите на сектора по специфичен начин;



PR\1202524BG.docx 7/15 PE650.374v01-00

BG

По-добри условия на труд и живот на борда с цел подобряване на безопасността

6. посочва, че макар условията за безопасност на борда да са се подобрили, особено 
при по-големите плавателни съдове, броят на инцидентите и произшествията, 
регистрирани от ЕАМБ през 2018 г., се е увеличил с 40% в сравнение с 
предходната година, въпреки факта, че броят на смъртните случаи непрекъснато 
намалява през последните години;

7. посочва, че само ЕАМБ е отговорна за намесата и събирането на данни, свързани 
с морски произшествия и инциденти с риболовни кораби с дължина над 15 м, или 
в ситуации, при които кораби с дължина под 15 м  участват в произшествия с 
плавателни съдове, които попадат в обхвата на Директива 2009/18/ЕО7, и 
следователно произшествията и инцидентите с риболовни кораби определено ще 
бъдат повече от регистрираните в годишните доклади на ЕАМБ;

8. посочва, че професионалните морски дейности като цяло се считат за 
високорискови и опасни, особено риболовът, и това положение се влошава от 
факта, че 85% от корабите на ЕС са дребномащабни крайбрежни кораби (с обща 
дължина под 12 м) и поради това са изложени на по-големи рискове, причинени 
от неблагоприятни метеорологични условия и от дейности в близост до брега;

9. подчертава, че въпреки международните усилия и усилията на ЕС за подобряване 
на условията за безопасност на борда на корабите, по-специално на риболовните 
кораби, международните конвенции, определящи правилата и системите за 
защита на корабите и лицата на борда, се прилагат само за по-големи и 
новопостроени плавателни съдове;

10. отново заявява, че условията на труд и живот на борда не могат да се разглеждат 
отделно от условията на безопасност; счита, че добрите условия на труд и живот 
на корабите, както и времето за почивка на рибарите, подобряват условията за 
безопасност, при които се извършват риболовните дейности, което има преки 
последици за тяхната безопасност, тъй като голям процент от произшествията и 
инцидентите на риболовните кораби продължават да бъдат свързани с човешки 
грешки, независимо дали са причинени от липса на знания или обучение или от 
умора;

11. посочва, че морските работници, включително рибарите, често са изключени от 
обхвата на националните правни рамки в областта на труда на ЕС и на държавите 
членки, като се има предвид, че много правила не се прилагат по отношение на 
реалните дейности на тези работници; посочва, че тъй като не е възможно да се 
прилагат общи схеми за заетост, е необходимо да се гарантира, че за моряците, и 
по-специално за рибарите, са осигурени по подходящ начин определени условия, 
свързани с разпоредбите в областта на заетостта;

12. посочва, че в зависимост от използваните риболовни уреди, размера на кораба, 
зоната на дейност и метеорологичните условия риболовът представя различни 

7 ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 114 – 127.
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рискови фактори по отношение на условията на труд и живот, които трябва да 
бъдат осигурени на борда;

13. припомня предприетите в международен план стъпки, по-специално в рамките на 
Протокола от Торемолинос (1993 г.) и Споразумението от Кейптаун (2012 г.), за 
изменение и подобряване на Конвенцията от Торемолинос (1977 г.), която беше 
създадена като средство за разглеждане  на безопасността на риболовните кораби, 
и припомня, че дори с намаляването на изискванията от 2012 г. тази конвенция 
все още не е в сила;

14. приветства създаването на Доброволните насоки на ММО от 2005 г. за 
проектиране, строителство и оборудване на малки риболовни кораби, но посочва, 
че като доброволни насоки те могат да служат само като насоки и не се прилагат 
правни задължения или стандартизиране на основните норми за плавателните 
съдове за дребномащабен крайбрежен риболов;

15. припомня, че крайната цел на ОПОР е риболовната дейност да стане социално, 
екологично и икономически устойчива и че само при добри условия на труд, 
живот и безопасност ще бъде възможно да се привлекат млади хора и да се 
постигне приемственост между поколенията в тази дейност, която осигурява на 
гражданите на ЕС здравословна храна;

16. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират наличието 
на най-добри стандарти за безопасност, труд и живот на риболовните кораби, 
независимо от техния размер; предлага да се предприемат стъпки за установяване 
на основни правни норми, приложими по еднакъв и хоризонтален начин за целия 
риболовен флот на ЕС, като се вземат предвид специфичните характеристики, 
свързани с размера на корабите и видовете риболовни дейности, за които са 
предназначени корабите;

17. настоява, че е необходимо да се гарантира, че Европейският фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) има значителен принос за подобряване на 
условията на труд, живот и безопасност на корабите на ЕС, като се намерят 
начини за подобряване на тези условия, без да се увеличава риболовният 
капацитет, като се обръща специално внимание на дребномащабните крайбрежни 
риболовни кораби;

18. подчертава също така необходимостта от редовен мониторинг и статистическа 
информация за инциденти и произшествия с кораби, които не са обхванати от 
Директива 2009/18/ЕО, тъй като единствено чрез наблюдение и оценка на 
промените в тези цифри, по географски райони, флоти и използвани риболовни 
съоръжения ще бъде възможно да се намерят решения, които да направят 
възможно подобряването и които намаляват и предотвратяват възникването на 
такива произшествия, особено в корабите за местен и крайбрежен риболов;

19. предлага Комисията да помисли в този контекст за преработване на мисията на 
ЕАМБ, като ѝ даде възможност да извършва този мониторинг и редовно да 
представя информация за него;
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По-добро обучение и гарантиране на признаването на обучението на равнището на 
ЕС

20. подчертава, че докладът „Беноде 2000“, в който се посочват проблемите, свързани 
с липсата на интерес сред младите хора към рибарството, и се обръща внимание 
на разнообразието и сложността на системите за обучение и сертифициране на 
рибарите в държавите членки, изглежда е забравен и че две десетилетия по-късно 
не са настъпили съществени промени;

21. посочва, че движението на работна ръка между държавите членки и дори от трети 
държави към ЕС се увеличава и че приемствеността между поколенията в 
работната сила в рибарството, до което това движение би могло да доведе, 
продължава да бъде възпрепятствана от липсата на стандартизация в системите за 
обучение и сертифициране на рибарите;

22. подчертава, че това положение очевидно подронва свободното движение на хора, 
което е основополагащ принцип на ЕС, както е отразено в много разпоредби на 
Договора;

23. посочва, че дори ако даден рибар от трета държава притежава сертификати за 
работа, признати в риболовната зона, за дадена държава членка е трудно да даде 
възможност на това лице да получи достъп до същата работа в друга държава 
членка;

24. подчертава, че в други области на морската дейност, както развлекателна, така и 
професионална, се наблюдава значително развитие в посока международно 
признаване на обучението, независимо от държавата, в която то е получено, и 
всичко, което е необходимо, е да се стандартизира основното обучение и то да се 
предоставя от училища или образователни институции, които са част от 
международно признатите национални образователни системи на всяка държава 
членка или трета държава;

25. отбелязва, че съгласно Международната конвенция за вахтената служба и 
нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби от 
1995 г. (STCW-F) МОТ установява редица основни стандарти по отношение на 
условията на труд, включително минимални изисквания за обучение по 
безопасност за всички видове и размери риболовни кораби; посочва, че макар тази 
конвенция да е в сила от септември 2012 г., тя се прилага само в държавите, които 
са я ратифицирали; 

26. посочва, че въпреки че придобиването на практически знания и практически 
професионален опит осигурява солидна основа, която остава валидна за 
обучението на рибари в редица държави членки, официалното сертифициране 
осигурява единствената гаранция, че необходимите знания са правилно 
приравнени; отбелязва, че официалното сертифициране не само подобрява личния 
статус на рибарите, но също така предоставя форма на социално признаване на 
тази професия;

27. отбелязва, че въпреки че е инвестирано европейско финансиране в учебни 
заведения и училища, предоставящи напреднало професионално обучение и 
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сертифициране в синята икономика, най-старият сектор на дейност — 
рибарството, все още трудно се приема в такива заведения, освен в рамките на 
регионални или национални програми за обучение, при липсата на признаване на 
предоставеното обучение на европейско равнище;

28. призовава Европейската комисия и държавите членки да създадат общи основи за 
стандартна система за обучение и сертифициране за различните категории 
рибари, която да позволява бързо признаване на европейско равнище на 
сертифицирането, получено в дадена държава членка;  счита, че това следва да 
включва процедура за признаване на сертификати, получени извън Съюза, 
съвместима с европейската система за признаване на обучението, улесняваща 
движението на рибарите в рамките на ЕС;

29. посочва, че докато целта на ЕФМДРА е да допринесе за пълното прилагане на 
ОПОР, за да се постигне тази цел, рибарите трябва да бъдат подходящо обучени и 
сертифицирани, като се изисква част от финансирането да бъде заделено за 
обучение и сертифициране на сегашните и пристигащите рибари в ЕС; 

Популяризиране на значението на жените и осигуряване на равен достъп до 
заетост в този сектор

30. посочва, че макар наличните статистически данни да сочат, че жените 
представляват едва 3% от заетите в производствената риболовна дейност, много 
кораби, по-специално корабите за дребномащабен крайбрежен риболов, 
извършват дейност като малки семейни предприятия, в които цялата необходима 
логистична и административна подкрепа се предоставя на неформална основа от 
жени, които не са официално ангажирани с никаква друга форма на заетост;

31. посочва, че тази неформална спомагателна дейност не поражда никакви права на 
възнаграждение, социално подпомагане или пенсия за съответните жени и че ако 
експлоатацията на корабите бъде спряна или прекратена, само официално 
признатата работна сила има право на социални обезщетения, като по този начин 
се увеличава съществуващото неравенство между работниците;

32. посочва, че въпреки опасностите, свързани с риболовната дейност, няма причина 
да се изключва или възпрепятства достъпът на жените до тази професия, както 
показва нарастващият брой на жените — членове на екипажи, и капитани на 
действащи риболовни кораби; отбелязва, че за щастие съществуват редица 
особено активни сдружения, представляващи жените, заети в сектора на 
рибарството, особено в регионалните консултативни съвети;

33. отбелязва, че макар ролята на жените в сектора на рибарството често да е 
неформална, те трябва да получат икономическо и социално признание; посочва, 
че по-добрата информация относно техните дейности и мерките за подобряване 
на техния статут и профил ще спомогнат не само за подобряване на техния 
напредък в личен и социален план, но и за разкриване на ролята им в сектора на 
рибарството; 

34. настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки да приложат 
мерки за подобряване на квалификацията на жените, участващи в синята 
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икономика, и по-специално рибарството, и да насърчават официалното 
признаване на техния принос към рибарството;  освен това счита, че е необходимо 
да се гарантира, че финансирането по линия на ЕФМДРА в рамката на Общността 
за периода 2021—2027 г. и след това допринася значително за равното третиране 
на жените в сектора на рибарството, като се заделя по-специално за мерки за 
подобряване на техните условия на живот, труд и безопасност на борда на 
риболовните кораби и за осигуряване на необходимите промени за тази цел;

Насърчаване на професионалната риболовна дейност и на приемствеността 
между поколенията в сектора

35. припомня, че Европейският съюз, най-големият единен пазар на рибни продукти, 
представлява едва 6% от общия световен улов, тъй като е силно зависим от вноса 
на рибни продукти и аквакултури от трети държави;

36. посочва, че стандартите на ОПОР са сред най-строгите и имат важен принос за 
екологичната, икономическата и социалната устойчивост и че въпреки че все още 
има много възможности за подобрение, постигнатият през последните 
десетилетия напредък показва какво може да се направи в тази посока, като се 
допринася, от една страна, за устойчивостта на рибните запаси и 
местообитанията, а от друга страна — за увеличаването на доходите на рибарите 
и корабособствениците;

37. подчертава необходимостта да се осигури непрекъснатост на риболовната 
дейност, приемственост между поколенията и по-голямо социално признание за 
този сектор, както и значението му за устойчивото снабдяване на европейците със 
здравословни храни, идващи от екологосъобразни местообитания;

38. подчертава значителния принос на рибарите за напредъка на научните знания 
както чрез прякото им участие в събирането на данни за риболова, така и чрез 
предоставянето на допълнителна информация относно състоянието на морската 
среда, видовете и местообитанията и тяхното опазване;

39. отбелязва, че с оглед на подходящото обучение и специфичните умения рибарите 
биха могли да допринесат в още по-голяма степен за напредъка на научните 
знания чрез събиране in situ и регистриране на данни за околната среда, като 
извършват проверка на данните, получени чрез дистанционно наблюдение със 
спътници и други инструменти; през 2019 г. флотът на Общността, състоящ се от 
над 81 000 риболовни кораба от всякакъв размер, осигури несравним брой 
платформи, които постоянно събират данни за риболова и други морски данни 
почти ежедневно; това е инструмент, който може и следва да се използва за 
събиране на още повече данни за моретата на Европа и света;

40. посочва, че участието на младите хора и приемствеността между поколенията не 
само ще гарантират непрекъснатостта на най-старата дейност на синята 
икономика, но и ще информират по-добре младите поколения и ще ги осведомят 
по-добре за въпросите, свързани с устойчивостта, и за необходимостта всички да 
допринасят за борбата с изменението на климата, което оказва най-голямо 
въздействие върху морските и крайбрежните райони навсякъде на планетата; 
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41. подчертава значението на грамотността по отношение на океаните, която не 
трябва да изключва цифровата грамотност и цифровизацията на риболовната 
дейност; въпреки подобрените умения сред по-възрастните потребители, 
софтуерните приложения са по-лесни и по-интуитивни за по-младите поколения, 
когато става въпрос за събиране и регистриране на данни съгласно новия 
Регламент за контрол на рибарството, който понастоящем се преразглежда, или за 
използване на нови приложения и оборудване за подобряване на безопасността, 
условията на труд и благосъстоянието на рибарите в морето;

42. посочва, че подобренията в природозащитния статус на рибните запаси доведоха 
до повишаване на производителността и средните доходи на рибарите, както и до 
намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове;  
отбелязва, че рибарите все повече участват в събирането на всички морски 
отпадъци, включително, но не само изгубени или изоставени риболовни 
съоръжения, и че техният екологичен принос в това отношение следва да бъде 
признат и насърчаван;

43. приветства обсъжданите предложения във връзка с ЕФМДРА за периода 2021—
2027 г. за предоставяне на помощ и подкрепа на млади рибари, участващи в 
закупуване на първи кораб или риболовно предприятие; подчертава 
необходимостта от привличане на млади хора не само към морските риболовни 
дейности, но и към управлението на риболовните предприятия, като по този 
начин се гарантира приемствеността между поколенията в целия сектор;

44. посочва, че приемствеността между поколенията, с участието на рибари, които са 
добре обучени и информирани за най-новите технологии, процедури и начини за 
гарантиране на устойчивостта на ресурсите, е също така начин Европейският 
съюз да допринесе за световното движение за борба, намаляване и премахване на 
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов);

45. посочва, че необходимостта от подобряване на условията на труд, живот и 
безопасност на борда, трудностите, свързани с признаването на сертификатите за 
риболов, пречките пред движението на рибарите между държавите членки и 
необходимостта от работна сила в този сектор са фактори, насърчаващи 
пристигането на рибари от трети държави, които в много случаи са незаконно 
наети на работа;

46. призовава Европейската комисия и държавите членки да повишат обществената 
осведоменост в Европа относно значението на риболовните дейности и приноса 
на рибарите за снабдяването с храни в Европа и опазването на океаните и морския 
живот, като по този начин обезсмислят предположението, че рибарите са 
хищници, които се интересуват единствено от използването на ресурси, без да 
мислят за бъдещето;

47. отбелязва трайната релевантност на въпроса, повдигнат в доклада „Беноде 2000“, 
озаглавен „Рибите идват от морето, но откъде ще дойдат бъдещите рибари?“, 
който може да бъде преформулиран по-подробно две десетилетия по-късно, както 
следва: „Рибите идват от морето, а рибарите са пазители на рибата и морето, но 
как ще можем да ги подменим и откъде ще дойдат бъдещите рибари?“;
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48. заключава, че приемствеността между поколенията трябва да отчита целите на 
Европейския зелен пакт и необходимостта да се гарантира цифровият преход в 
синята икономика; това означава не само да се привлекат млади хора към 
рибарството, но и да се гарантира, че те са информирани и подходящо обучени, 
като им се предлагат привлекателни перспективи за професионално развитие и 
възможност за подобряване на личното им положение и се допринася за 
сближаването на техните местни общности, особено в най-изолираните 
крайбрежни региони и тези с по-малко възможности за работа, като им се дава 
възможност да работят за икономически, социални и екологични промени в тези 
райони, като същевременно се засилва ролята на жените в този сектор чрез по-
голяма мобилност и възможности за заетост в целия ЕС без затруднения или 
ограничения по отношение на признаването на техните умения и обучение;

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Бъдещето на европейското рибарство е изправено пред редица екологични, 
икономически и социални предизвикателства. Настоящият предложен доклад по 
собствена инициатива има за цел да разгледа въпроси, свързани със заетостта в 
рибарството, по-специално по отношение на приемствеността между поколенията при 
работниците. Значението на рибарството е безспорно не само защото той е един от 
секторите на първичното производство, който е от ключово значение за снабдяването с 
храна на все по-нарастващото световно население, но и поради процента от 
населението, чието препитание зависи от него (между 10 и 12% според ФАО).

В ЕС официалните статистически данни за заетостта в сектора на рибарството не са 
много подробни и не дават пълна представа за развитието на възрастовата структура на 
работната сила. Някои данни и показатели обаче показват, че значителна част от 
работниците в сектора са по-възрастни, особено с оглед на физическите изисквания на 
работното място и свързаните с това опасности. В резултат на това е необходимо да се 
намерят решения за подобряване на безопасността, условията на труд и живота на 
борда на плавателните съдове, обучението и признаването на този труд, както и за 
включване на жените и разкриване на сектора, което би могло да подобри смяната на 
поколенията.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че е необходимо да се подобри статистическото представяне на 
работните места в сектора на рибарството и аквакултурите, както и в останалата част от 
веригата за създаване на стойност, по-специално чрез осъзнаване на равнището на 
обучение и възрастовата структура, както и на начина, по който те се развиват с 
течение на времето. Управлението на заетостта, както и управлението на рибарството, 
също ще трябва да се основават на най-добрите налични знания и информация. Само 
при наличието на актуализирани статистически данни ще бъде възможно да се 
установят ситуациите, при които мерките за управление трябва да бъдат изменени и 
подобрени.

Само чрез осигуряване на по-добри условия на труд и живот на борда на риболовните 
кораби е възможно да се привлекат млади хора към тази дейност и да се подобри 
безопасността за всички. Въпреки вече направените подобрения, все още се случват 
много произшествия по време на риболов в морето, и въпреки намаляването на броя на 
смъртните случаи, по-голямата част от произшествията са причинени от човешка 
грешка.

Докладчикът посочва, че макар редица доклади и проучвания да показват, че е 
необходимо да се установят критерии за обучение и признаване на единно 
сертифициране в ЕС, това все още не е осъществено и възпрепятства движението на 
работната ръка между държавите членки. Смяната на поколенията следва също така да 
доведе до подобряване на обучението и сертифицирането на рибарите, като това 
обучение ще окаже положително въздействие не само върху безопасността на работата 
на борда, но и върху екологичната устойчивост на експлоатацията на ресурсите. 
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Докладчикът подчертава значението на Европейския фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултури (ЕФМДРА) за преодоляването на много от пречките, срещани при 
привличането на нови поколения към риболова, и подчертава, че смяната на 
поколенията допринася за пълното прилагане на ОПОР в съответствие с целите на 
фонда.

Смяната на поколенията ще спомогне за подобряване на управлението на морските и 
рибните ресурси, тъй като то ще бъде свързано с повече и по-добро обучение на 
рибарите. Това обучение ще създаде работна сила, която е по-внимателна и отворена за 
осъществяване на промени в поведението, като например цифрово докладване на 
данни, или ще участва в събирането на повече и по-добри данни за риболова и околната 
среда. Накрая докладчикът счита, че смяната на поколенията на рибарите също ще 
разкрие професията пред европейските граждани, тъй като рибарите следва да се 
разглеждат като пазители на морето и неговите ресурси.


