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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), 

 като взе предвид Съвместното съобщение до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 

озаглавено „Международно управление на океаните: : приносът на ЕС за 

отговорното управление на океаните“ (JOIN(2016)0049), 

 като взе предвид интегрираната морска политика на Европейския съюз от 2007 г. 

(COM(2007)0575) и доклада за напредъка от 2012 г. (COM(2012)0491), 

 като взе предвид Регламент (EС) 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета 

от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-

нататъшното развитие на интегрираната морска политика1, 

 като взе предвид съобщението на Европейската комисия от 15 октомври 2009 г., 

озаглавено „Развиване на международното измерение на интегрираната морска 

политика на Европейския съюз“ (COM(2009)0536), 

 като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2010 г. относно интегрираната 

морска политика (ИМП) – Оценка на постигнатия напредък и нови 

предизвикателства2, 

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета 

от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за 

създаване на Европейска агенция по морска безопасност3, 

 като взе предвид Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране4, 

 като взе предвид Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

21 ноември 2012 година за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по 

отношение на съдържанието на сяра в корабните горива и текущата оценка на 

въздействието на разширяването на зоните за контрол на емисиите на серни оксиди 

в рамките на европейските води, 

 като взе предвид Директива 2000/59/ЕО относно пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, 

                                                 
1 OВ L 321, 30.1.2011 г, стр. 1. 
2 ОВ С 70E, 8.3.2012 г., стр. 70.  
3 ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 77. 
4 OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 135. 
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 като взе предвид Парижкото споразумение от 2015 г. към Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата (РКООНИК), което влезе в сила на 4 ноември 2016 

г., и неговите планирани национално определени приноси, насочени към 

намаляване на емисиите на парникови газове, 

 като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2014 г., озаглавено 

„Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на 

крайбрежния и морския туризъм“ (COM(2014)0086), 

 като взе предвид своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно новите 

предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа1, 

 като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно син растеж: 

подобряване на устойчивия растеж в морския сектор, морския транспорт и туризма 

на Европейския съюз2, 

 като взе предвид Стратегията на Европейския съюз за морска сигурност, приета от 

Европейския съвет на 24 юни 2014 г., 

 като взе предвид заключения на Съвета относно „Приоритети на политиката на ЕС в 

областта на морския транспорт до 2020 г.: Конкурентоспособност, декарбонизация, 

цифровизация за осигуряване на глобална свързаност, ефективен вътрешен пазар и 

морски отрасъл на световно равнище“ (9976/17), 

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Затваряне на цикъла план 

за действие на ЕС за кръговата икономика“  (COM(2015)0614), 

 като взе предвид своята преговорна позиция за пакета от мерки относно отпадъците, 

във вида в който бе приета на 14 март 2017 г., 

 като взе предвид предложението към ММО, отправено от държавите от регионите 

на Балтийско море и Северно море, за въвеждането на специални зони за контрол на 

емисиите на азотни оксиди (NECA), 

 като взе предвид Конференцията на ООН относно океаните, проведена на 5-9 юни 

2017 г. в Ню Йорк, 

 като взе предвид Призива за действие за океаните на Организацията на обединените 

нации от 5 юни 2017 г., 

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

относно Съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета, 

озаглавено „Международното управление на океаните: дневен ред за бъдещето на 

нашите океани“, 

1. приветства съвместното съобщение, озаглавено „Международното управление на 

океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани“, и очертаните в него действия; 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0391. 
2 OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 24. 
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отново потвърждава значението на международното управление на океаните и 

неговите икономически, екологични и социални елементи, които следва да се 

основават на междусекторен подход с акцент върху интегрираната морска политика 

и междусекторните политики, които тя включва, по-специално „синия растеж“ и 

настоящите и нововъзникващите най-добри познания и научни данни за морската 

среда, морско пространствено планиране, интегрирано морско наблюдение и 

стратегии за морските басейни; подчертава необходимостта от последователност на 

политиките и засилено сътрудничество и координация между всички съответни 

участници, като например правителства, регионални и международни организации 

и институции, представители на научната общност, частния сектор и гражданското 

общество; 

2. изцяло подкрепя плана на действие на Комисията, изложен в съвместното 

съобщение относно международното управление на океаните от 2016 г. изтъква 

спешната нужда от бързо предприемане на действия от страна на Комисията и 

държавите членки и превръщане на ангажиментите на ЕС за устойчиво развитие за 

океаните в конкретни политики на равнище ЕС, както и на международно равнище; 

3. отново изтъква значимото морско измерение на Целите за устойчиво развитие, по-

специално, но не само, цел 14: опазване и устойчиво използване на океаните, 

моретата и морските ресурси; 

4. подчертава, че подобряването на прозрачността, на публичния достъп до 

информация, участието на заинтересованите страни, както и легитимността на 

организациите на ООН, включително публичната отчетност от страна на 

представителите на отделните страни пред международните органи, каквито са 

Международната морска организация (ММО) и на Международния орган за 

морското дъно (ISA), представлява приоритетна задача при справянето със 

съществуващите пропуски в управленската рамка; 

5. отбелязва освен това, във връзка с международното право относно замърсяването на 

въздуха, че съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по 

морско право (UNCLOS) държавите членки нямат право да се качват на борда и да 

инспектират кораби в открито море или при мирно преминаване, дори в случаите на 

солидни доказателства за нарушения; поради това призовава страните по 

конвенцията на ООН да засилят правната рамка на UNCLOS с цел преодоляване на 

всякакви съществуващи пропуски в управлението и създаване на стабилни 

механизми за осигуряване на прилагането на международното право в областта на 

околната среда; 

6. подчертава значението на най-отдалечените региони в морски контекст, по-

специално поради тяхното географско разположение в Атлантическия и Индийския 

океан, като лаборатории за изучаване и борба с последиците от изменението на 

климата върху биологичното разнообразие и морските екосистеми и разполагащи с 

голям потенциал за развитието на възобновяеми източници на енергия и сини 

биотехнологии; изтъква необходимостта от създаването на иновативни програми и 

достатъчно финансиране за създаването на центрове за научноизследователска и 

развойна дейност в най-отдалечените региони; с оглед на това призовава за 

създаването на морски отрасъл на най-отдалечените региони; 
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7. приветства напредъка, постигнат от държавите членки, по отношение на 

създаването на морско пространствено планиране (МПП); отново заявява, че са 

необходими допълнителни усилия за последователно прилагане на Директива 

2014/89/ЕС, за да се даде пример за глобално въвеждане на морското 

пространствено планиране; ето защо призовава държавите членки да изготвят 

своите морски пространствени планове не по-късно от 31 март 2021 г.; подчертава 

международното и трансграничното измерение и призовава Комисията да започне 

работа по изготвянето на предложения за международни насоки, като се отчита 

важността на синергиите и взаимодействията между сушата и морето, както и на 

свързаните с тях процеси, като например интегрираното крайбрежно управление, и 

да води международен форум за МПП, който включва съответните заинтересовани 

страни и трети държави, да го насърчава в световен мащаб и да спомага за 

реализирането на най-добри практики, с оглед на насърчаване на международното 

сътрудничество, подобряване на управлението, опазване и използване на океаните, 

повишаване на прозрачността и подобряване на образованието и обучението; 

8. подчертава значението на Стратегията на Европейския съюз за морска сигурност 

(ЕСМС) и призовава Комисията да включи морската сигурност във външната 

политика, като се има предвид, че голяма част от търговските стоки се транспортира 

по море, повече от 70% от външните граници са морски граници и че е необходимо 

да се гарантира сигурността на пътниците, преминаващи транзитно през 

пристанищата на Съюза; 

9. подчертава значението на непрестанното повишаване на сътрудничеството между 

Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ), Frontex и Европейската 

агенция за контрол на рибарството (EFCA), всяка в рамките на своя мандат, с цел 

подпомагане на националните органи на държавите членки, натоварени с функции 

по брегова охрана, и на популяризирането на морската безопасност и сигурност, на 

воденето на борба с трансграничната престъпност и на защитата на околната среда 

чрез предотвратяване и намаляване на замърсяването от офшорни инсталации за 

нефт и природен газ; счита, че тези агенции следва да получават по-голямо 

финансиране от ЕС, ако това е целесъобразно, за да им се дава възможност за 

изпълнението на тези нови задачи; подчертава значението на по-нататъшното 

разработване на цифрови решения, като например улесняване на 

корабоплавателната индустрия чрез рационализирани процедури за формалностите 

за даване на сведения за кораби, и на увеличаването на инвестициите в обща 

инфраструктура за обмен на данни в цяла Европа в полза на всички компетентни 

органи на държавите членки, които изпълняват функции за брегова охрана, и 

съвременни морски технологии, като например интегрираните морски услуги на 

Европейската агенция за морска безопасност, с цел подобряване на системите за 

надзор и наблюдение на морските дейности, както и други програми, като например 

общата среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската среда; 

10. призовава държавите членки, регионалните и местните власти и частните 

организации да се съсредоточават преди всичко върху иновационни проекти, „сини“ 

биотехнологии и използването на чиста енергия, за да бъде стимулирано 

създаването и адаптирането на по-екологична инфраструктура и морски транспорт и 

с цел защита на екосистемата и биологичното разнообразие на океаните чрез 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), програмата „Хоризонт 
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2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ); освен това призовава държавите 

членки да се съсредоточават върху алтернативни и неконвенционални горива за 

плавателни съдове, като например втечнен природен газ (ВПГ), както и върху 

сините коридори за втечнен природен газ за свързване на островите с цел 

насърчаване и приспособяване на инфраструктурите, като например терминали за 

втечнен природен газ, технологии за връзка, чрез използване на наличните средства, 

посочени по-горе; призовава Комисията да разработва океански партньорства с 

основните заинтересовани участници в тази област като средство за засилване на 

сътрудничеството, на последователността на политиките и за координация по 

въпроси от общ интерес, като например „Син растеж“ и обмена на най-добри 

практики; 

11. подчертава значението на преразглеждането на Директивата относно 

пристанищните приемни съоръжения и приканва държавите членки и Комисията да 

приемат, в партньорство с Международната морска организация, трети държави и 

промишлеността, стратегия за декарбонизацията на морския сектор, насочена към 

целите на Споразумението от Париж и необходимостта от установяване на 

международна система за мониторинг, докладване и проверка на емисиите на 

парникови газове; 

12. подчертава, че морският транспорт оказва влияние върху световния климат и 

качеството на въздуха в резултат както на емисиите на CO2, така и на емисиите на 

различни от CO2 газове, като например сяра, обхванати от Директива (ЕС) № 

2016/802, и емисии на азотни оксиди, като последните оказват особено силно 

въздействие върху пристанищните градове и крайбрежните зони;  отбелязва, че 

емисиите на CO2 от морския транспорт се очаква да нараснат между 50% и 250% в 

периода до 2050 г. и че делът на емисиите на CO2 от морския транспорт в 

глобалните емисии на парникови газове би могъл да нарасне значително до 17%; 

отново заявява, че икономиката  като цяло трябва да допринася за намаляване на 

емисиите на CO2 в съответствие с Парижкото споразумение; 

13. призовава за създаването на глобален механизъм, основан на пазара, като например 

механизъм за ценообразуване за емисиите в рамките на ММО, имащ за цел 

справянето с емисиите от международния морски транспорт, като специално се 

вземат предвид регионите, които са изцяло зависими от морския транспорт, особено 

в най-отдалечените и островните региони и държави; 

14. настоятелно призовава Комисията да засили сътрудничество в сферата на морското 

дело и изграждането на капацитет в рамките на международното сътрудничество и 

развитие, с цел справяне с въздействията на морските отпадъци и замърсяване от 

всякакъв вид, като например пластмаси и пластмасови микрочастици в океанските 

спирали и изхвърлянето на отпадъци и отпадни води от корабите извън 

териториални води, в името на защитата, опазването и устойчивото използване на 

морските ресурси; отправя искане към Комисията да полага повече усилия за 

воденето на борба с морските отпадъци в световен мащаб чрез разрешаването на 

проблема с наземните източници, с оглед на драстично намаляване на количеството 

произвеждани отпадъци и увеличаване на равнищата на рециклируемост, както и 

чрез справяне с източниците, разположени в морето, и едновременно призовава 

държавите членки да прилагат надлежно съществуващото законодателство на ЕС в 
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областта на морския транспорт, като например Директива 2005/35/ЕО относно 

замърсяване от кораби; 

15. призовава държавите членки и местните и регионалните органи да подкрепят 

иновативни технологични и финансови инициативи за справяне със  замърсяването 

на океаните и моретата, така че да бъдат насърчавани ефикасни системи за събиране 

на отпадъците от корабоплаването, по-специално пластмасовите отпадъци в 

пътническите и търговските пристанища, да бъде повишена осведомеността в 

сектора на морския транспорт относно последиците от обезвреждане на 

пластмасовите отпадъци в морето и да бъдат отстранени основните пречки пред 

прилагането на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от 

кораби (MARPOL); 

16. заявява, че обменът на баластна вода е възможен метод за избягване на въвеждането 

на инвазивни чужди видове; подчертава, че Конвенцията на ММО за баластните 

води, която е предназначена за контрол и управление на този проблем, скоро ще 

влезе в сила, като нейното успешно прилагане ще зависи от по-широкото й 

ратифициране; 

17. призовава Комисията най-късно до 2020 г. да изготви предложение, насочено към 

използването и монтажа на оборудване за генерирана на сушата електроенергия за 

корабите, закотвени в пристанища на ЕС, с оглед намаляване на емисиите в 

пристанищните райони, като се вземат предвид замърсители като серен диоксид 

(SO2), азотни оксиди (NOx), сажди и фини прахови частици (PM), отделяни от 

корабите, използващи спомагателните си двигатели за производство на 

електрическа енергия за комуникации, осветление, вентилация и други бордови 

съоръжения при престой в пристанищата; 

18. призовава Комисията и държавите членки да извършат оценка на и да насърчават 

прилагането на ограничения на скоростта на корабите на равнище ММО с цел 

намаляване на емисиите, като вземат предвид Индекса за енергийно ефективно 

оборудване (EEDI) и Плана за управление на енергийната ефективност на корабите 

(SEEMP), както и факта, че ограниченията на скоростта в автомобилния и 

железопътния сектор са обичайно явление; подчертава, че вътрешната и външната 

икономическа полза от по-ниските скорости на корабите надвишава разходите; 

отбелязва, че бавното движение на парните турбини е сравнително лесно за 

наблюдение и прилагане, тъй като налага неголяма административна тежест за 

заинтересованите страни; 

19. отново споменава своята резолюция от 16 март 2017 г. относно интегрирана 

политика на Европейския съюз за Арктика,1 в която се отправя призив към 

Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да 

играят активна роля в улесняването на забраната за използване и превозване на 

тежко гориво като корабно гориво в горивните резервоари на корабите, плаващи в 

арктическите води, въз основа на Международната конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от кораби (MARPOL) по подобие на начина, по който са регулирани 

понастоящем водите около Антарктида; приканва Комисията да включи 

екологичните, здравните и климатичните рискове от използването на тежко гориво 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0093. 
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в позицията си относно международното управление на океаните; призовава 

Комисията, при липсата на подходящи международни мерки, да внесе предложения 

за правила относно плавателните съдове, които акостират в пристанища на ЕС 

преди пътувания през арктически води, с оглед на въвеждането на забрана за 

използването и превоза, като гориво в горивните резервоари, на тежки горива; 

20. призовава Европейската комисия и държавите членки да работят активно за бързото 

финализиране на проточилия се работен план на ММО във връзка с намаляването 

на емисиите на сажди от кораби, плаващи в арктическия регион, с цел забавяне на 

бързото повишаване на температурата и ускореното топене на полярния лед в 

региона; 

21. отбелязва, че автоматизацията и цифровизацията на сектора на морския транспорт 

водят до подобряване на цифровите умения и квалификации, и подчертава, че това 

представлява възможност за привличане на млади хора; призовава Комисията да 

представи инициативи в тази област, като разработва съвместни инициативи за 

признаване на квалификациите и като насърчава различните морски и 

мореплавателски дейности; 

22. изразява съжаление относно липсата на позоваване в съвместното съобщение 

относно международното управление на океаните на крайбрежния и морския 

туризъм, като се има предвид неговото въздействие върху крайбрежните, 

островните и най-отдалечените региони, както и върху местния туристически 

сектор, включващо главно МСП; призовава за прилагането на европейска стратегия 

за туризма в рамките на Международния форум по въпросите на океана, с участието 

на регионите и местните органи от крайбрежните региони, в общоевропейския 

диалог за обмен на най-добри практики относно разумното управление на 

крайбрежния и морския туризъм; настоява, че стратегията на Комисията относно 

пластмасовите и другите морски отпадъци не следва да губи от поглед 

крайбрежните зони, като се има предвид, че смущенията в морската среда оказват 

изключително отрицателно въздействие върху туристическата привлекателност, 

както и неизбежното  отражение на икономиката и климата върху всички дейности 

в най-отдалечените региони; 

23. призовава за засилване на усилията за повишаване на научните изследвания и 

иновациите, което ще дава възможност за по-добро управление на океаните по 

начин, който гарантира опазването и възстановяването на морските екосистеми, в 

това число устойчивостта на тези ресурси, както и океанската грамотност в Европа 

и в световен мащаб чрез по-тясно сътрудничество и обмен между научните 

изследователи, заинтересованите страни, лицата, вземащи решения, и широката 

общественост, с цел подобряване на нашето образование за океаните и 

възможностите за професионално развитие и израстване в синята икономика; 

призовава за цялостна оценка на състоянието на океаните, основана на науката и 

традиционните системи за знания, в съответствие с документа на ООН, озаглавен 

„Нашите океани, нашето бъдеще: Призив за действие“; 

24. подчертава значението на включването на местните крайбрежни органи и на най-

отдалечените региони в процеса на доближаване на международното управление на 

океаните до гражданите на ЕС. 
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