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М О Р С К О  Д Е Л О  И  Р И Б а Р С Т В О

Моретата и океаните влияят върху живота на хората 
по много начини. Те регулират климата и в 
продължение на векове ни предоставят храна, 
транспорт и възможности за почивка. Сега 
благодарение на технологичния напредък те могат 
да ни дават фармацевтични продукти, минерали 
и вероятно неограничена енергия — при условие че 
използваме ресурсите им отговорно, по безопасен 
начин, предпазливо и справедливо.

От решаващо значение е и икономическата стойност 
на морето в нашето общество. Днес от 3 % до 5 % от 
брутния вътрешен продукт се създава от морския 
сектор. 90 % от външната търговия и 43 % от 
вътрешната търговия в ЕС се осъществяват по 
морски пътища. Делът на европейското 
корабостроене в световното корабостроене е 10 %, 
а по стойност на продукцията то е на първо място 
в света. В Европа има почти 100 000 кораба 
в експлоатация — в сектора на рибарството или на 
аквакултурите. Едновременно с тези традиционни 
сектори бързо се развиват и по-нови дейности, като 
добив на минерали и вятърни паркове.

Поради това Европейската комисия инвестира над 
7,5 милиона евро за насърчаване на иновациите 
и създаване на работни места в морския сектор 
и сектора на корабоплаването. Средствата се 

предоставят по линия на Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и се разпределят според 
покани за представяне на предложения, насочени 
към ключовите области, в които Европейският съюз 
може да окаже най-голямо въздействие: уменията, 
творчеството и технологиите.

Иновациите в сектори като аквакултурите, 
биотехнологиите или океанската енергия са от 
жизненоважно значение за развитието на синята 
икономика, както се посочва в съобщението на 
Комисията относно иновациите в синята 
икономика.

В допълнение към стимулирането на морската 
икономика Европейската комисия полага усилия, за 
да гарантира, че експлоатацията на морските ресурси 
остава напълно устойчива и че богатото морско 
наследство на Европа се увеличава. Предпоставка за 
това е фактът, че двете области — опазването на 
околната среда и икономическият растеж — са тясно 
свързани и взаимнозависими, а не се 
противопоставят една на друга.

Неустойчивата експлоатация заплашва крехкия 
баланс на морските екосистеми, конкуренцията за 
използване на морското пространство става все 
по-ожесточена, а природата, както и човешките 
дейности, които зависят от морето, са засегнати от 
щетите върху околната среда и загубата на 
биологично разнообразие.

актуализираната обща политика в областта на 
рибарството остава в основата на рационалния 
и справедлив добив на морска храна, като в същото 
време интегрираният ни подход към морската 
система се стреми да даде последователен отговор 
на множеството предизвикателства, пред които са 
изправени днес моретата на Европа: от замърсяване, 
урбанизация и безопасност до прекомерен риболов, 
ерозия на бреговете и сигурност. Затова Комисията 
поощрява сътрудничеството между всички 
заинтересовани лица в областта на морското дело от 
различните сектори и страни, за да развиват по 
екологосъбразен начин европейската морска 
икономика. Тя използва индивидуален модел на 
управление за всеки отделен морски басейн, а когато 
е необходимо, предоставя общи инструменти, които 
могат да помогнат на страните от ЕС да прилагат 
модерни и подходящи национални стратегии.

Интелигентна морска икономика означава 
трайна морска икономика

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СВЕТА (2013 Г .)
(УЛОВ И АКВАКУЛТУРИ)

По голяма част от улова на ЕС е направен в източната 
част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

Улов аквакултури Общо 
производство

Процент от 
общото 

производство

Общо 93 563 269 97 133 707 190 696 976 100,00 %

Китай 16 557 949 57 113 175 73 671 124 38,63 %
Индонезия 6 120 137 13 147 297 19 267 434 10,10 %
Индия 4 645 182 4 554 109 9 199 291 4,82 %
Виетнам 2 803 800 3 294 480 6 098 280 3,20 %
ЕС-28 4 841 560 1 211 259 6 052 819 3,17 %
Перу 5 876 322 125 693 6 002 015 3,15 %
Съединените щати 5 242 379 441 098 5 683 477 2,98 %
Япония 3 741 959 1 027 185 4 769 144 2,50 %
Мианмар 3 786 840 930 780 4 717 620 2,47 %
Филипини 2 335 404 2 373 386 4 708 790 2,47 %
Русия 4 351 209 155 540 4 506 749 2,36 %
Норвегия 2 228 513 1 247 865 3 476 378 1,82 %
Бангладеш 1 550 446 1 859 808 3 410 254 1,79 %
Чили 2 288 847 1 045 718 3 334 592 1,75 %
Други* 27 192 695 8 606 314 35 799 099 18,77 %

(количество в тонове живо тегло и процент от общото количество)

*Оценка на ФаО.
Източник: Евростат и Eumofa за ЕС-28 и ФаО за останалите държави.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0254&qid=1477317609546&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0254&qid=1477317609546&from=EN
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Тъй като морето е сложна система, а разнообразните 
човешки дейности я правят още по-сложна, 
Комисията работи в няколко посоки едновременно. 
Тя преформулира своята обща политика в областта 
на рибарството, така че уловът да е сведен до нива, 
определени от учените, дългосрочните планове да 
позволяват възстановяването на намалелите запаси, 
а изхвърлянията на улов да бъдат прекратени чрез 
редица инструменти и технически решения. 
Управлението се адаптира към нуждите на всеки 
отделен морски басейн и регион. Когато европейски 
рибари извършват риболовна дейност извън рамките 
на ЕС, те правят това само в научно определени 
безопасни граници и само след като местното 
население е удовлетворило нуждите си от морска 
храна.

Комисията определи за свой приоритет 
подобряването на знанията не само за състоянието 
на запасите (необходими за всяко управленско 
решение), но и за морето като цяло: неговите 
дълбочини, живите организми, седиментите, 
теченията в него и т.н. Тя създава условия всички 
надзорни органи да обменят данни в реално време, 
така че да се подобрят спасителните операции 
и борбата с престъпността. Комисията създаде 
и правна рамка за държавите от ЕС да планират 
използването на морското пространство или 
едновременно да използват едно и също 
пространство.

Какъв е подходът на ЕС в тази област

В Европа има около 
100 000 риболовни съда 
в експлоатация.
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ЕС насърчава устойчивото рибарство.

©
 iStockphoto/Ivan Bajic
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ОБЩ УЛОВ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ (2013 Г .)

На четири страни се пада 
почти половината от 
общия улов на ЕС.

В международен план и в двустранните си 
отношения ЕС насърчава принципите на устойчивото 
рибарство, на опазването на биологичното 
разнообразие и на доброто управление и ги 
представя на световно равнище. ЕС е движещата 
сила за възстановяването на запасите от червен тон 
и в световната борба с незаконния риболов. По-
специално по отношение на незаконния риболов ЕС 
прилага не само своята политическа сила, но 
и пазарната си сила, като отказва да внася продукти, 
които не са съобразени с международните правила. 
Тази новаторска система, създадена за справяне 
с незаконния, недекларирания и нерегулирания 
риболов е пример в световен мащаб.

Преходът към устойчив риболов, както и създаването 
на интелигентна синя икономика очевидно се 
нуждаят от инвестиции и Комисията осигурява 
подходяща финансова подкрепа за това. Между 
2014 г. и 2020 г. 6,5 млрд. евро ще се изразходват за 
финансиране на проекти в различни области на 
морското дело, които спомагат за диверсификация, 
иновации и устойчиво развитие (вж. също „Какво 
предстои?“).

(количество в тонове живо тегло и процент от общото 
количество)

ES 904 126 18,67 %

DK 668 338 13,80 %

UK 617 592 12,76 %

FR 528 732 10,92 %

NL 324 370 6,70 %

IE 246 240 5,09 %

DE 219 001 4,52 %

PL 195 477 4,04 %

PT 194 610 4,02 %

SE 176 789 3,65 %

IT 172 907 3,57 %

FI 144 297 2,98 %

LV 115 759 2,39 %

HR 75 267 1,55 %

LT 74 803 1,55 %

EE 66 763 1,38 %

EL 63 638 1,31 %

BE 25 377 0,52 %

BG 9 535 0,20 %

HU 6 472 0,13 %

CZ 3 761 0,08 %

MT 2 355 0,05 %

SK 1 986 0,04 %

RO 1 617 0,03 %

CY 1 166 0,02 %

AT 350 0,01 %

SI 232 0,005 %

Общо за ЕС-28 4 841 560 100,00 %
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Преминаване към устойчиво 
рибарство: реформата на общата 
политика в областта на рибарството

Новата обща политика в областта на рибарството е в 
сила от 1 януари 2014 г. Нейната обща цел 
е рибарството да бъде устойчиво от екологична, 
икономическа и социална гледна точка. Новата обща 
политика в областта на рибарството има за цел да се 
даде възможност на запасите да се възстановят, да 
се прекратят разточителните практики, да се 
предоставят повече права на сектора и да се 
стимулира секторът на аквакултурите.

Устойчив риболов е риболов на нива, които не 
застрашават способността на рибните популации да се 
размножават. С времето рибните запаси в по-добро 
състояние дават възможност за по-добър улов и това 
намалява времето и усилията (и горивото!), 
необходими за риболова: вместо отчаяно да ловим 
риба от намаляващи запаси, можем да извършваме 
разумен улов на риба от изобилни запаси. Това трябва 
да подобри благосъстоянието на риболовния сектор 
и да сложи край на неговата уязвимост от външни 
фактори и на традиционната му зависимост от 
публични субсидии. Гражданите, от друга страна, могат 
да разчитат на стабилни доставки на здравословни 
протеини и да са сигурни за техния произход.

Редом с целите за устойчивост, друга важна част от 
политиката е графикът за спиране на изхвърлянето на 
улов, тоест изхвърлянето на нежелана риба, след като 
е била уловена. Сроковете се различават в зависимост 
от риболова и морските басейни, като започват 
постепенно от 2015 г. за видовете риба, обитаващи 
по-горните водни слоеве, и обхващат всички видове 
риба до 2020 г. За опростяване и адаптиране на 
управлението към регионалните особености държавите 
членки могат да прилагат мерки по свой избор за 
съхранение на рибните запаси съгласно законите на ЕС. 
Този процес взема предвид познанията на 
промишлеността и нейната важна роля в доброто 
стопанисване на морето. Основани на пазара подходи 
позволяват на организациите на рибари да имат 
по-силна позиция на пазара и да получават повече пари 
за рибата, която улавят. Във всеки случай дългосрочният 
подход на плановете за възстановяване, които обхващат 
няколко години, трябва да подобри предсказуемостта на 
пазара и по този начин — инвестирането и планирането.

Междувременно основната стратегия е да се насърчава 
диверсификацията на доходите, да се подпомагат 
малките оператори и да се стимулира рибовъдството 
като висококачествено допълнение към улова на диви 
видове риба. Когато извършват риболов извън наши 
води, рибарите от ЕС са обвързани от същите правила за 
устойчивост като у дома: могат да ловят риба до 
определени по научен път граници и по начин, който не 
вреди на местните флоти.

Освен това, тъй като надеждната и изчерпателна 
информация за състоянието на морските ресурси е от 
основно значение за вземането на подходящи решения, 
нови задължения изискват от държавите от ЕС да 
събират и споделят научни данни относно рибните 
запаси и въздействието на риболова върху водните 
басейни.

Рибните запаси в по-добро състояние и по-
разнообразната икономическа структура на 
крайбрежните райони са в интерес на доброто 
икономическо представяне, приобщаващия растеж 
и по-голямото сближаване в тези райони, като по този 
начин се допринася към стратегията на Комисията за 
икономически растеж.

За повече информация относно реформата вж. уебсайта 
за реформата на общата политика в областта на 
рибарството: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/
index_en.htm.

Какво прави ЕС

ПРОИЗВОДСТВО В СЕКТОРА НА АКВАКУЛТУРИТЕ В ЕС ПО 
ВИД ПРОДУКТ (2013 Г .)

(процент от общото количество)

Сладководна риба (включително 
пъстърва и сьомга, отглеждани 
в сладка вода)

Мекотели и
ракообразни

Морска риба
(включително пъстърва и сьомга,

отглеждани в морска вода)

43,6 %

21,8 %

34,6 %

Източник: Евростат и Eumofa 

На аквакултурите се падат около 20 % от общата 
рибна продукция на ЕС.

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
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Син растеж: устойчив растеж 
в областта на морските дейности 
и корабоплаването

За да излезе от кризата, Европа се нуждае от 
приноса на всички сектори на своята икономика. 
В този контекст морският сектор и секторът на 
корабоплаването — „синята икономика“ — играят 
важна роля. В тях са заети около 5,6 милиона души 
и те създават брутна добавена стойност в размер на 
495 милиарда евро годишно.

Работните места обаче могат да са много повече, ако 
се инвестира в правилната област в подходящия 
момент. Това е и целта на стратегията на Комисията 
за син растеж. Комисията определи най-обещаващите 
сектори, най-добрите инвестиции, така да се каже, 
влаковете, които Европа трябва да хване преди 
другите. Те включват както традиционни сектори, 
като крайбрежния туризъм (183 милиарда евро 
брутна добавена стойност годишно) или 
аквакултурите, така и развиващи се сектори, като 
морските биотехнологии (годишна брутна добавена 
стойност в размер на 14,1 млрд. евро) и перспективни 
сектори, като добив на суровини от морското дъно 
или океанска енергия, които, изглежда, имат огромен 
потенциал да създават заетост.

Според очакванията средният годишен растеж 
в сектора на туризма ще е между 2 и 3 % (в круизния 
сектор се очаква да бъде отбелязан растеж от 60 % 
през настоящото десетилетие и да бъдат създадени 
100 000 работни места), използването на океанска 
възобновяема енергия се очаква да нарасне почти 
десетократно преди 2020 г. (според прогнозите 
броят на работните места в сектора за производство 
на вятърна енергия от разположени в морето 
съоръжения ще нарасне рязко от 35 000 през 2010 г. 

на 170 000 през 2020 г.), а общият оборот на добива 
на суровини от морското дъно може да нараства 
с изключителни темпове през следващите десет 
години.

В тази връзка Комисията предоставя насоки и правни 
рамки за правителствата в ЕС, за да могат те да 
участват в този растеж по интелигентен начин и да 
извлекат всички ползи възможно най-бързо, но без 
вреди за околната среда. Синият растеж може да 
стане причина за истинска, видима и положителна 
промяна в икономиката и по този начин 
в благосъстоянието на гражданите на Европа. 
По-долу са описани някои, но не всички инструменти, 
които се предоставят на страните от ЕС за 
изграждане на по-добро бъдеще.

Печелившите структури на управление: 
стратегии за морските басейни

ако се вгледаме в Земята от космоса, не виждаме 
национални или регионални граници, а само земя 
и море. Лесно е да се види, че хората, живеещи по 
бреговете на морски басейн, може би имат много 
общи неща. Нашата морска политика 
е съсредоточена върху морските басейни. 
Стратегиите за морските басейни обединяват 
заинтересованите лица и по този начин се насочват 
точно и пряко към нуждите на хората и операторите. 
Чрез тях финансирането от различни държави 
и различни източници се съгласува със съвместно 
договорени цели. Те неотклонно се приближават към 
социални цели, като заетост, достъпност и качество 
на живот, както показва една от най-модерните 
стратегии, тази за Балтийско море.

ЕС е член на 
Международната комисия 

за опазване на рибата 
тон в Атлантическия 

океан.

©
 iStockphoto/G
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Наличието на стратегия за морски басейн поставя 
администрацията на ЕС, националните правителства, 
местните власти, операторите, промишлеността 
и неправителствените организации (НПО) на едно 
равнище, като партньори в постигането на 
последователни резултати в полза на хората и тяхната 
околна среда. За това не са нужни допълнителни 
средства: това е просто механизъм, чрез който се 
гарантира, че наличните средства се използват 
последователно и в дългосрочна рамка, така че да се 
постигне по-добър и по-голям ефект. С други думи, 
това е форма на интелигентно управление.

Планиране на използването на 
морското пространство толкова 
внимателно, колкото на сушата: морско 
пространствено планиране

От една страна, глобализацията допринася за 
наличието на повече корабоплаване, пристанища 
и корабостроителство, а от друга страна, възникват 
нови начини за използване на морето, като вятърни 
паркове, рибни стопанства и добив на полезни 
изкопаеми. Това води до конкуренция за 
пространство и до възможно влошаване на морската 
среда. ако липсва координация, неяснотата, която 
придружава взаимовръзките между политиките, може 
да забави проекти, да направи възвръщаемостта на 
инвестициите несигурна или да доведе до големи 
правни разходи. Същевременно разполагането на 
вятърен парк през държавни граници може да бъде 
по-ефективно и по-екологично от построяването на 
два парка в две отделни и по-уязвими точки. 
Преразпределянето на транспортните пътища извън 
защитените зони намалява риска от природни 
бедствия. И така нататък.

Поради тези причини Комисията създаде рамка за 
морското и крайбрежното териториално планиране, 
така че нашите държави да планират своето 
използване на пространството и дори многократно 
да използват едно и също пространство за различни 
цели. Чрез прозрачното и колективно участие на 
всички заинтересовани страни рамката на ЕС за 
морско пространствено планиране осигурява 
стабилни и справедливи правила, благодарение на 
които всички дейности в морето могат да се развиват 
и разрастват. Доказано е, че по този начин се 
ускоряват инвестициите и се намаляват правните 
и административните разходи за предприятията.

Контрол на морския трафик по същия 
начин, по който се контролира 
въздушното движение: интегрирано 
морско наблюдение

Разпокъсването често води до дублиране на усилията. 
Органите за морско наблюдение, които извършват 
мониторинг на търговския трафик, се различават от 
тези, които разследват нелегалния трафик. Но в ерата 
на цифровите технологии няма причина те да не 
споделят информация. Благодарение на подкрепата на 
ЕС бяха разработени технически решения за 
подобряване на обмена на информация между 
морските власти, като същевременно се предотвратява 
неразрешеният достъп. Това ще позволи на 
съответните органи да се борят по-добре 
с престъпността и да защитават търговските кораби 
и риболовните съдове от заплахи. Те ще обединят 
силите си за извършване на различни операции и ще 
подобрят не само полицейските дейности, но 
и спасителните операции. Този вид интеграция 
означава също по-добро използване на публичните 
средства.
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Европейският фонд за 
морско дело и рибарство 

ще спомогне да се подобри 
качеството на живот 

в крайбрежните региони 
на Европа.
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Науката и ние: „Познания за морската 
среда 2020“

Често се казва, че знаем повече за повърхността на 
луната, отколкото за дълбините на океаните. Вярно е, 
има големи празноти в нашето познание за морето, 
а знанието, което притежаваме, е разпръснато 
в множество несъвместими и непълни източници.

Чрез инициативата „Познания за морската среда 
2020“ се събират висококачествени 
и последователни данни за морската среда и се 
предоставят свободно на обществеността. Комисията 
вече създаде първата цифрова карта на морските 

дъна на Европа и работи с европейски учени 
и инженери за събиране на съществуващите данни, 
като по този начин ще се повиши разбирането за 
моретата и океаните.

Ясно е, че предприемачите се нуждаят от данни, за 
да развиват своя бизнес и да повишават 
конкурентоспособността си. По-свободният достъп до 
данни не е само за специалисти. Той спомага за 
демократизиране на знанията и ще помогне на 
обикновените граждани да участват в решенията, 
засягащи бреговете и моретата.

Подкрепа за мобилността 
и възможностите за кариера 
в различните сектори

Морските отрасли днес не могат да намерят 
достатъчно хора с нужните квалификации, умения 
и опит. Увеличаващият се недостиг на морски 
специалисти и служители спъва растежа на морските 
отрасли в Европа, а това е особено неприемливо във 
време на висока безработица. С нашата морска 
политика се опитваме да се справим със 
съществуващите предизвикателства, като обучение 
предимно в един сектор (например рибарство), 
непрозрачни възможности за мобилност и несигурни 
перспективи за заетост в бъдеще.

За да стане работата в морските сектори по-
привлекателна, Комисията ще повиши 
професионалната мобилност между секторите 
и между държавите. Също така ще се фокусира 
повече върху уменията, които ще бъдат необходими 
в бъдеще, отколкото върху тези, необходими днес.

„Синята икономика“ на 
Европа допринася с над 
пет милиона работни 

места за европейската 
икономика.
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Стратегията за региона на Балтийско море е успешна, 
тъй като събира заедно държави, за да работят по 
общи цели.
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Нова концепция за управление на 
океаните

Стратегията на ЕС за син растеж позволява на 
морските дейности да се развиват, като същевременно 
запазва високите стандарти за опазване на околната 
среда. ЕС осъществява добър напредък за постигане 
на добро екологично състояние на водите му до 
2020 г. ЕС е по средата на пътя към постигане на 
целта си за отделяне на 10 % от моретата и океаните 
ни като морски защитени зони до 2020 г. и за 
изработване на морско пространствено планиране на 
всички води в ЕС до 2021 г.

Въпреки това ЕС не може да направи това 
самостоятелно. Заплахите за океаните ни нарастват. 
Изменението на климата, повишаването на 
киселинността на океанските води, прекомерният 
риболов и замърсяването представляват натиск, 
който не познава граници и се очаква да се засилва.

Изискват се колективни международни действия, 
по-специално след като 60 % от океаните ни са 
извън национална юрисдикция. По дефиниция тези 
води са „споделен“ източник на минерали, морски 
водорасли и риба. Как може да се защити 
и поддържа този ресурс? Ясно ли е какво се случва 
там? Спазват ли се правилата?

В началото на 2015 г. Организацията на обединените 
нации постигна консенсус относно изготвянето на 
ново споразумение за прилагане по отношение на 

морското биологично разнообразие в районите извън 
национална юрисдикция. Когато този инструмент 
е готов, той ще гарантира, че Конвенцията на ООН по 
морско право, изготвена преди около 30 години, 
е готова да посрещне предизвикателствата на 
днешния ден. По-късно през същата година 
международната общност прие Целите за устойчиво 
развитие, като в цел 14 ясно се заявява: „Опазване 
и устойчиво използване на океаните, моретата 
и морските ресурси“.

Все още обаче съществуват пропуски при 
устойчивото управление на океаните. ЕС вече играе 
важна роля в повечето международни морски 
форуми. Понастоящем Европейската комисия 
разполага с ясен мандат за участие в организирането 
на международното управление на океаните в ООН, 
на други многостранни форуми, както и двустранно 
с ключови глобални партньори, като преминава към 
усъвършенствана, по-устойчива и по-добре 
прилагана рамка. Наред с останалото това ще доведе 
до публикуването на съобщение на ЕС относно 
управлението на океаните и синята икономика. 
Инициативата ще подкрепи борбата на ЕС 
с незаконния риболов и замърсяването на моретата, 
ще затвърди ролята на регионалните органи 
в областта на рибарството, ще отстрани правните 
пропуски, ще направи сътрудничествата по-
ефективни, ще укрепи правоприлагането 
и инвестирането в научни изследвания във връзка 
с океаните.

Какво предстои?
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Търсенето на морска 
храна се увеличава все 
повече.
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Фондът помага за постигането на амбициозните цели 
на общата политика в областта на рибарството. 
Когато Комисията намалява натиска върху запасите 
и ги оставя да се възстановят, Фондът помага на 
операторите да модернизират начина си на риболов, 
да намерят начини да добавят стойност към своя 
улов или да намерят алтернативи на риболова: 
например могат да решат да сменят мрежите си 
с по-селективни мрежи, за да намалят прилова, или 
да създадат нови технологии, които да намалят 
въздействието на рибните стопанства върху околната 
среда.

С други думи, могат да получат финансиране 
проекти, чрез които се стимулират иновациите 
и икономическата диверсификация, създават се нови 
работни места и се подобрява качеството на живота. 
В миналото инициативи „отдолу нагоре“ в области, 
като например преработвателната промишленост, 
ресторантьорството или туризма, са давали отлични 
резултати, така че сега те се насърчават силно. На 
дребните рибари, младите рибари и местните 
риболовни стопанства се обръща специално 
внимание и се оказва по-интензивна помощ.

Фондът също така има за цел развитие на 
европейските аквакултури по устойчив начин. С него 
се възнаграждават иновациите и се насърчават нови 
направления, като например нехранителните 
аквакултури. Той има за цел да се подобрят 
събирането на данни и програмите за контрол, за да 
се гарантира, че правилата за отговорен и устойчив 
риболов се спазват.

Фондът обаче не е само катализатор за устойчивост 
и добри икономически резултати. Той е и средство за 
изпълнение на социалната програма на Комисията. 
Съпрузи, които често играят основна роля в семейния 

ОСНОВНИТЕ 15 ВИДА РИБА, КОИТО СЕ ЛОВЯТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ (2013 Г .)

Европейската цаца и атлантическата херинга са 
най-често хващаните видове риба в ЕС.
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В сектора на 
аквакултурата в ЕС са 
заети около 65 000 души.

Модерен и работещ финансов 
инструмент

Европейският фонд за морско дело и рибарство е с 
бюджет от 6,5 милиарда евро. Този фонд заменя 
Европейския фонд за рибарство и също така 
обединява редица други допълнителни средства 
в единен инструмент. Бюрокрацията бе намалена, 
така че да бъде улеснен достъпът на 
бенефициентите до финансиране.

(количество в тонове живо тегло и процент от общото 
количество)

Херинга 716 043 14.8 %

Скумрия 450 246 9.3 %

Цаца 337 676 7.0 %

Сардина 243 376 5.0 %

Сафрид 190 193 3.9 %

Ивичест тон 163 134 3.4 %

Мерлуза 154 703 3.2 %

атлантическа треска 142 229 2.9 %

Малки пелагични видове 132 144 2.7 %

Жълтопер тунец (албакор) 128 127 2.6 %

Син меджид 122 378 2.5 %

акули 112 350 2.3 %

Морска писия 95 231 2.0 %

Хамсия 90 567 1.9 %

Миди Сен Жак 80 458 1.7 %



12
 

риболовен бизнес, сега могат да получат помощ за 
обучения или други икономически дейности, 
свързани с риболова. Организациите на 
производителите се подпомагат при планирането на 
производството и пазарната реализация по начин, 
който съответства на очакванията на все по-
взискателните клиенти.

Отвъд рибарството се обмислят и научни проекти, 
като например създаване на карта на европейското 
морско дъно с висока разделителна способност или 
предоставяне на морски данни на предприятия 
и изследователи в цяла Европа. Проекти, свързани 
с морското пространствено планиране, интегрираното 
морско наблюдение и морските познания, които 
могат да помогнат за избягване на дублирането на 
усилия и намаляване на разходите посредством 
сътрудничество и координация между различните 

сектори, получават възможно най-голямо внимание. 
Множество други фондове, свързани с Комисията, 
могат да бъдат използвани за научни изследвания 
и иновации, свързани с всички аспекти на синята 
икономика.

Европейският фонд за морско дело и рибарство се 
използва за финансиране на проекти заедно 
с държавите членки в съответствие с принципа на 
„споделеното управление“. Всяко национално 
правителство изработва оперативна програма за 
периода, в която посочва как смята да изразходва 
определените средства. След като Комисията одобри 
програмата, държавата членка подбира проектите, 
които следва да получат средства. Подборът на 
проектите и изпълнението на програмата се 
наблюдават от държавите членки и от Комисията.
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 X Десетте приоритета на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/priorities/index_bg
 X Реформа на общата политика в областта на рибарството: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/

index_bg.htm
 X Интегрирана морска политика: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_bg.htm
 X Европейски морски атлас: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_bg.htm
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