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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно последиците от повишаването на температурата на морските води за 
рибните запаси и за рибарството
(2019/2163(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 рибарството 
(ОПОР),

– 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),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2014/89 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2007 г., озаглавено 
„Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ (COM (2007) 0575), в което се 
предвижда координиран подход към въпросите, свързани с мореплаването и 
морското дело, включително изменението на климата,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г. относно „Стратегия 
на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. – Да върнем природата в живота ни“ 
(COM(2020)0380),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г. относно  „Стратегия 
„От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна 
продоволствена система“ (COM(2020)0381),

– като взе предвид Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на 
климата (РКООНИК), Протокола от Киото към нея, както и Парижкото 
споразумение,

– като взе предвид Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и 
Целите за устойчиво развитие (ЦУР),

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно международното 
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управление на океаните:1,

– като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното 
положение по отношение на климата и околната среда2,

– като взе предвид доклада от експертната среща относно последиците от 
изменението на климата за рибарството в Средиземно и Черно море, изготвен от 
Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) през 2018 г.,

– като взе предвид специалния доклад относно океаните и криосферата в променящия 
се климат, изготвен от Междуправителствения комитет по изменение на климата 
(IPCC) през 2019 г.,

– като взе предвид документа, озаглавен „Въздействие на изменението на климата 
върху рибарството и аквакултурите — Обобщение на съвременните познания, 
възможности за адаптиране и смекчаване на последиците, публикувано от ФАО 
през 2018 г.,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Състоянието на световното рибарство и 
аквакултури“, публикувано от ФАО през 2020 г.,

– като взе предвид доклада, озаглавен „Адаптиране спрямо изменението на климата в 
Европа — посрещане на рисковете и възможностите, свързани с изменението на 
климата в контекста на социално-икономическото развитие“, публикуван от 
Европейската агенция за околна среда през 2013 г.,

– като взе предвид доклада, озаглавен „Важни събития през 2018 г. — водата е 
живот“ , публикуван от Европейската агенция за околна среда през 2018 г.,

– като взе предвид индекса на потребителите на морски дарове за 2020 г., годишно 
проучване, извършено от Kantar TNS по поръчка на норвежкия съвет за морски 
храни,

– като взе предвид становището относно инвазивните видове и водораслите на  
Консултативния съвет за Средиземно море (MEDAC) през 2020 г.,

– като взе предвид доклада, озаглавен „Скритият шампион на океана: морските 
водорасли като двигател на растежа за устойчиво европейско бъдеще“, 
публикуван от Коалицията за морски водорасли за Европа,

– 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 загубата на морско биологично разнообразие отслабва 
океанската екосистема и способността ѝ да издържа на смущения, да се адаптира 
към изменението на климата и да изпълнява ролята си на глобален регулатор на 
околната среда и климата;

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0004.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0078.
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Б. като има предвид, че изменението на климата оказва пряко въздействие върху 
морските видове, като променя тяхното изобилие, разнообразие и 
разпространение и влияе върху тяхното хранене, развитие и възпроизводство, 
както и върху взаимоотношенията между видовете;

В. като има предвид, че изменението на климата не е единствената заплаха или 
единственият източник на стрес за риболовната система, а представлява  
допълнителна причина, която се прибавя към замърсяването, загубата на 
местообитания, конкуренцията за завоюването на пространство и променливостта 
на околната среда;

Г. като има предвид, че като цяло пространственото планиране и управление на 
аквакултурите в съответствие с екосистемен подход биха могли да укрепят 
капацитета за приспособяване, по-специално на местно равнище.

Д. като има предвид, че бедността и маргинализацията са основните причини за 
уязвимостта на някои крайбрежни общности и, че изкореняването на бедността и 
осигуряването на продоволствена сигурност за бедните хора по света са от 
решаващо значение за изграждането на капацитета им за устойчивост спрямо 
изменението на климата;

Е. като има предвид, че изменението на климата има също така много ясно изразено 
въздействие върху океаните поради факта, че топлината се задържа повече във 
водата, в допълнение към други фактори, които изострят сериозността на 
ситуацията, като например замърсяването, изчезването на различни видове, 
заместването на видове в ущърб на други видове, липсата на кислород и др.;

Ж. като има предвид, че затоплянето на водата не е единствената последица от 
изменението на климата, но има и други аспекти, като намаляване на кислорода, 
увеличаване на киселинността, обезсоляване, които трябва да се анализират 
съвкупно, тъй като заедно те оказват въздействие върху екосистемите;

З. като има предвид, че водораслите, които са все по-разпространени в нашите 
морета, са признати за годни за консумиране от хората и животните, и могат да се 
използват в селското стопанство и градинарството, козметиката и производството 
на биологични опаковки, биогорива, текстил, перилни препарати и зелени 
строителни материали; като има предвид, че в допълнение към екологичните 
ползи и икономическия потенциал секторът на водораслите би подкрепил 
повечето от целите на ООН за устойчиво развитие;

Възможни политически решения и една ключова дума: „приспособяване“

1. счита, че взаимодействието между промените в екосистемите и реакциите при 
разрешаването на проблема са от ключово значение за свеждане до минимум на 
заплахите и за максимално увеличаване на възможностите, които евентуално биха 
могли да възникнат от изменението на климата;

2. призовава за укрепване и разработване на международни научни програми за 
наблюдение на температурата на океаните, солеността и поглъщането на топлина, 
както и за създаване на глобална мрежа за наблюдение на океаните, за да се даде 
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възможност за по-добро прогнозиране на въздействието на изменението на 
климата върху функционирането на океаните, поглъщането на въглерод и 
управлението на живите морски ресурси;

3. подчертава, че риболовът е най-засегнатият сектор от много други начини на 
употреба и дейности, които се извършват в моретата, като морския транспорт и 
туризма, градското и крайбрежното развитие, експлоатацията на суровини и 
енергийни източници, и фоража на морското дъно, както и че риболовът се влияе 
от екологични явления като морското замърсяване и изменението на климата;

4. счита, че в многостранния контекст на рибарството следва да се предприемат 
всякакви допълнителни мерки или действия за справяне с изменението на 
климата, като същевременно се интегрира глобалното управление и се признае, че 
някои от тези мерки ще изискват институционална адаптация;

5. отново заявява, че с оглед на настоящите и бъдещите въздействия и заплахи от 
изменението на климата, приспособяването трябва да започне от доброто 
познаване на всяка система за риболов или аквакултури и задълбочена оценка на 
променливостта на климата и бъдещото въздействие върху околната среда, хората 
и биологичното разнообразие, за да се укрепят продуктивните и устойчиви водни 
екосистеми и да се запазят ползите за потребителите и здравето на животните;

6. счита, че е необходимо спешно да се извърши оценка на въздействието и да се 
събере възможно най-много информация относно последиците от повишаването 
на температурата на водата върху рибните запаси, ако е възможно за всеки 
басейн;

7. препоръчва Комисията и държавите членки да предвидят подходящи мерки за 
управление, когато рибните популации се преместват от един басейн в друг;

8. призовава за проактивно управление на екстремните явления, като спешно се 
разгледат инвестициите в мерки за адаптиране с цел устойчивост спрямо 
изменението на климата (като например морска безопасност, устойчива на 
изменението на климата инфраструктура и др.), намаляване на риска и 
предотвратяване на климатичните бедствия, опазване на здравето на водната 
екосистема и предвиждане на подходящи мерки в бъдещия ЕФМДР за 
подпомагане на засегнатите сектори;

9. призовава Комисията и държавите членки да предвидят конкретни действия, 
включително:

a) по-широко използване на подходи, основаващи се на общността 
(регионализиране): многобройни регионални инициативи целят преодоляване на 
настоящите предизвикателства пред риболова и екосистемите чрез действия за 
приспособяване към последиците от изменението на климата. От първостепенно 
значение са трансграничните научноизследователски и управленски стратегии, 
по-специално в контекста на борбата срещу незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов;

б) създаване на алтернативни начини за препитание (риболов на други видове):  
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нови възможности ще възникнат в дребномащабния риболов и зависимите от  
него общности, където нови видове, които потенциално могат да бъдат пуснати на 
пазара, биха могли да увеличат улова и икономическата жизнеспособност. 
Пристигането на неместни видове ще доведе също така до проблеми при 
основания на местни видове риболов;

в) насърчаване на нови видове чрез комуникационни политики, насочени към 
широката публика (като телевизионни предавания и кулинарни програми) и към 
местната публика (чрез регионални политики, насочени към консумацията на 
риба в столовите, болниците и навсякъде, където е налице голямо търсене). 
Отговорно култивираната риба е здравословен и устойчив избор; 

г) подобряване на капацитета за устойчивост и икономическата стабилност на 
дребномащабните рибари чрез подобряване на достъпа до кредитиране, 
микрофинансиране, застрахователни услуги и инвестиции, включително чрез 
бъдещия ЕФМДР;

д) прилагане на мерки за подобряване на системите за ранно предупреждение и на 
безопасността в морето и за защита на свързаните с риболова инфраструктури, 
например пристанища, кейове за разтоварване и по-сигурни пазари;

е) гъвкавост при управлението и разпределението, за да се даде възможност за бързи 
и отговорни подходи. Очакваните промени в разпределението биха могли да 
доведат до нови конфликти или да изострят съществуващите конфликти между 
ползвателите, когато рибните ресурси са споделени или надхвърлят 
международните граници;

ж) насърчаване на инвестициите и технологичната подкрепа за увеличаване на 
европейското производство на морски водорасли и намаляване на зависимостта от 
Азия;

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

1. Значението на рибарството в световен мащаб и възможни заплахи

В световен мащаб рибарството и аквакултурите допринасят съществено за 
продоволствената сигурност и поминъка на милиони хора.
От края на 80-те години на миналия век риболовът на морски видове е в относителен 
застой, а риболовът във вътрешни водоеми отбелязва ограничен ръст. Това означава, че 
средното годишно увеличение на общата консумация на риба до голяма степен се 
дължи на ръста в производството на аквакултури. Що се отнася до работната сила, 
около 200 милиона души са наети пряко и непряко в двата сектора. Жените 
представляват около 19% от заетите лица в първичния сектор, но ако се включи и 
вторичният сектор, участието им нараства до 50%. Следователно продоволствената 
сигурност и средствата за препитание, осигурени от рибарството и аквакултурите, са от 
ключово значение в много крайбрежни, речни, островни, вътрешни и лагунни райони.

Рибата е важен източник на протеини, хранителни вещества и микроелементи в много 
държави, по-специално в малките развиващи се държави, където може да предоставя 
50% или повече от животинските протеини в хранителния режим. 

Според изчисленията в световен мащаб 36% от общото производство на риба се изнася, 
което прави рибата и рибните продукти едни от най-търгуваните хранителни продукти. 
Това означава, че секторът може да се счита за глобализиран, но е налице тенденция 
производството да се съсредоточава в определени държави и региони.

Изменението на климата ще доведе до значителни промени в наличността и търговията 
с рибни продукти, като може да има потенциално важни геополитически и 
икономически последици, особено за онези държави, които в най-голяма степен зависят 
от сектора. Според прогнозите в морските региони до 2050 г. максималният потенциал 
за улов в изключителните икономически зони в света ще намалее с между 2,8% и 5,3%, 
което ще окаже силно въздействие в регионален план и върху дребномащабните 
рибари.

Сладководните системи също са силно свързани с климата, тъй като могат да повлияят 
на свързаните с него атмосферни процеси и да бъдат показатели за изменението на 
климата. Водноелектрическите инфраструктури, използването на водата за напояване и 
използването на земята за селскостопански цели водят до фрагментиране на водните 
обекти, промени в режимите на потока и постепенно изключване на заливните равнини 
и влажните зони от реките, които ги поддържат. Очаква се тези стресови фактори да 
продължат да упражняват влияние с постепенното нарастване в търсенето на човешки 
ресурси, като същото се отнася и до урбанизацията, разрастването на 
селскостопанската дейност и изменението на климата.

С изострянето на тези последици от изменението на климата е вероятно ръстът в 
човешкото население да доведе до увеличено търсене и повишаване на цените през 
следващите десетилетия. Ако обаче цените се увеличат, това може да доведе до 
намаляване на консумацията на риба в световен мащаб. В същото време по-високите 
цени би трябвало да осигурят стимул за лицата, занимаващи се с риболов и 
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аквакултури, да увеличат производството и ефективността си, включително по 
отношение на устойчивостта.

2. Някои последици от изменението на климата: рискове за рибарството и 
аквакултурите

Затоплянето на земната повърхност, увеличаването на горещините и намаляването на 
валежите са разпространени на световно равнище явления, но последиците от тях са 
много по-значими в някои водни басейни, като например Средиземноморието, като 
водят до промени в циркулацията на водата, покачване на морското равнище и наличие 
на зимен климат само на регионално равнище.

Сред най-добре проучените явления, наличието на живеещи в топли води видове в 
северните райони и тропикализацията (разпространение на неместни тропически 
видове) в Средиземноморието и разпространението на средиземноморски видове в 
Черно море се засилват поради затоплянето и ще окажат положително (може би в 
дългосрочен план) и отрицателно въздействие върху риболова. 
Уязвимостта на рибарството спрямо изменението на климата вероятно ще бъде по-
голяма в развиващите се южни и югоизточни държави, тъй като те са изложени в по-
голяма степен на процесите на затопляне и способността им за приспособяване като 
цяло е по-ограничена, а също и поради пристигането на неместни видове.

Изменението на климата води до промени, наред с другото, в температурата, pH, 
солеността на водата и честотата и интензитета на екстремните метеорологични 
явления, които могат да повлияят върху продоволствената сигурност. Установено е 
например, че темповете на растеж на патогенни бактерии в морската среда се 
увеличават при по-високи температури на водата, докато промените в сезонността и 
други условия на околната среда могат да повлияят на разпространението на 
вредителите и на някои предавани чрез храните вируси. 

Изменението на климата води също така до по-големи рискове за здравето на 
животните. Развитието на аквакултурите води до по-интензивно производство, за да се 
гарантира икономическа устойчивост, но това води до увеличаване на вероятността от 
възникване на огнища на заболявания и до предизвикателства при контролирането им. 

В този контекст следва да се обърне специално внимание на аквакултурите. В 
действителност аквакултурите допринасят все повече за световното производство на 
риба, ракообразни и мекотели и по този начин за препитанието, продоволствената 
сигурност и изхранването на милиони хора. Като спомагат за задоволяване на 
нарастващото търсене на тези продукти, аквакултурите облекчават и повишението на 
цените, което в противен случай би възникнало поради нарастващата разлика между 
търсене и предлагане.
Изменението на климата може да има пряко и непряко въздействие върху 
аквакултурите в краткосрочен и дългосрочен план. Сред примерите за краткосрочни 
въздействия са загуби на производство и инфраструктура поради екстремни явления 
като наводнения, повишен риск от заболявания, вредители и вреден цъфтеж на 
водорасли и намаляване на производството поради отрицателни въздействия върху 
условията за отглеждане. Дългосрочното въздействие включва намалена наличност на 
диви семена и по-малко валежи, което води до увеличаване на конкуренцията за прясна 
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вода. 

Всички тези примери подчертават значението на капацитета за приспособяване или 
ограниченията на този капацитет като основен двигател на уязвимостта.

3. Емблематичен казус: Средиземноморският басейн

Поради своите особености Средиземноморието е една от основните горещи точки на 
промяна. През последните години все по-често се наблюдават екстремни температури. 
Средиземноморието е една от най-значимите и уязвими „горещи точки“ на 
изменението на климата и реагира бързо на атмосферните влияния. През последните 
години е налице тенденция за увеличаване на мащаба и честотата на екстремните 
температурни явления на сушата и морето, и се очаква тези явления в бъдеще да се 
увеличават. Неотдавнашното затопляне на Средиземно море (от началото на 90-те 
години на миналия век) е резултат от съчетанието от естествена променливост на 
климата (датиращи от десетилетия вариации в Атлантическия океан) и от изменението 
на климата, което от началото на 90-те години на миналия век отбелязва по-силна 
тенденция в Източното Средиземноморие.

Наличните оценки за бъдещото затопляне на средиземноморската повърхност варират 
от + 1,73 °C до + 2,97 °C за периода 2070—2099 г. в сравнение с периода 1961—1990 г. 
В Средиземно море се наблюдава регионално покачване на температурата на водата 
между 0,3 и 0,6 °C през периода 1950—2009 г., като най-засегнатите таксони са 
зоопланктон, костна риба и бентосни мекотели.
Бъдещите прогнози показват, че регионалните промени на изобилието и 
разпределението на рибата ще променят богатството на видовете.

Малките и средните пелагични риби са сред основните рибни ресурси в Средиземно 
море. Тези видове са много чувствителни към изменението на климата поради 
зависимостта им от повърхностни хидроклиматични условия, засягащи първичното 
производство. Важни тенденции, наблюдавани през двадесет и първи век, са 
намаляването на запасите от хамсия и сардина, разрастването на други термофилни 
видове (сардинела) и свиването на разпространението на студоноводните видове  
(цаца). Силната зависимост на пелагичните видове от променливостта на речния отток 
и вероятното намаляване на валежите в Средиземноморието ще имат отрицателни 
последици за пелагичните видове. 

Големите пелагични видове също ще бъдат засегнати: фенологията и миграционните 
модели на големите пелагични видове, които влизат в Средиземно море за сезонно 
снасяне на яйцата си, вероятно ще бъдат засегнати от затоплянето, като например 
червения тон, както и от средиземноморското влияние върху миграционно поведение 
на местните  видове риба тон, като бял тон и корифена. Съставът на дънните общности 
в Средиземноморския регион се промени през последните десетилетия с по-голям 
принос на топловодните видове, които постепенно колонизират северните райони в 
съчетание с намаляване на студеноводните видове. Зимните хидроклиматични процеси 
моделират също така първичното производство в подрегионален мащаб, като оказват 
влияние върху риби от вида на мерлуза и син меджид, и могат също така да 
предизвикат интензивни вълнения, които намаляват улавянето на бентосни 
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ракообразни, като например червена скарида.

Предвижда се постепенното появяване и установяване на топловодни видове да окаже 
както положително, така и отрицателно въздействие върху риболова, по-специално 
върху дребномащабния риболов поради неговата социално-икономическа и екологична 
чувствителност. Налице са многобройни примери, вариращи от син меджид до 
барракуда за риби, търпящи влиянието на юга в северните средиземноморски райони, 
както и увеличаващи се данни за навлизане на тропически видове от Индийския и 
Тихия океан (лесепски мигранти) в източната част на Средиземно море или 
разширяване на зоните за разпространение на средиземноморските видове 
(средиземноморско влияние) и откриване на неместни видове в Черно море. Тези 
видове са в конкуренция с местните видове (напр. риба ряпа) или включват силно 
вредни токсични видове, като например риба балон.

Глобалното затопляне включва: промени в океанските течения, повишаване на 
морското равнище, изпаряване, повишена честота и интензивност на бурите, 
повишаване на киселинността, влияние върху температурите, солеността, ледените 
пластове, равнищата на реките и езерата. Съчетанието от всички тези събития оказва 
въздействие:

1) върху екологията на производството, което от своя страна оказва въздействие 
върху състава и разпространение на видовете, производството и добива, 
обезцветяването на коралите, калцинирането, болестите;

2) върху риболовните дейности;
3) върху общностите, което крие опасности за живота и здравето на хората и влияе 

върху техните средства за оцеляване, които се повреждат или биват  
унищожавани;

4) върху обществото и икономиката като цяло, с въздействие върху 
приспособяването и смекчаването на последиците, върху разходите и пазарите.

Трудно е да се направи количествена оценка, която да включва всички фактори, 
влияещи върху рибарството. Научната литература ни предоставя няколко 
доказателства, че изменението на климата е отрицателно за рибарството:

• основният изследван ефект е повишаването на температурата и някои от  преките 
последици от това върху растежа на популацията/метаболизма/успеха на 
размножаването;

• в този контекст въздействието на покачващите се температури разделя и 
развъжданите в местните води видове на победители и губещи;

• по принцип се наблюдава увеличение на разходите за метаболизъм и 
следователно рязка загуба поради намаляване на бъдещото производство;

• движенията на видовете и пристигането на чужди видове в някои случаи ще 
компенсират проблемите (напр. синя риба, син рак);

• отчитането на въздействието на чуждите видове и конкуренцията има 
отрицателни бъдещи последици, включително известно адаптиране на риболова 
към нови видове;

• други въздействия обаче могат да се считат за уместни, като например 
повишаването на pH и преди всичко бъдещите промени в първичното 
производство.


