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През февруари Европейският Парламент предприе изключително важна крачка, гласувайки 
нов регламент, свързан с Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Новите правила 
имат амбицията да сложат край на прекомерния улов на риба и да насочат европейското 
рибарство към пътя на устойчивостта и рентабилността. Предстоящото гласуване на пленарна 
сесия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който е финансовият 
инструмент на ОПОР, е изключителна възможност да се гарантира, че парите на европейските 
данъкоплатци ще подпомогнат прилагането на една реформирана ОПОР и постигането на 
амбициозните й цели.  

За тази цел BirdLife Europe, Greenpeace, Oceana, OCEAN2012 и WWF призовават членовете на 
Европейския Парламент да гласуват за ЕФМДР, който: 

 увеличава финансовата помощ за събирането на данни, контрола и изпълнението на 
политиката; и  

 прекратява субсидирането, което стимулира прекомерния улов на риба.  

 

Увеличаване на финансовата помощ за събиране на данни, контрол и изпълнение на 
политиката  

Понастоящем годишните европейски субсидии за сектор рибарство възлизат на 
приблизително 836 милиона евро за структурни мерки и 156 милиона евро за споразумения за 
партньорство в областта на рибарството. В същото време се отделят само 50 милиона евро 
годишно за научни изследвания и събиране на данни, както и за мерки за контрол и 
изпълнение на политиката. Неотдавна Европейската сметна палата изрази критика по повод 
недостатъчния размер на тази сума.1  

Ефективното събиране на данни, контролът и изпълнението на политиката са важни 
предпоставки за отговорното управление на рибните ресурси. Все още липсват адекватни 
данни за половината от рибните запаси в Североизточния Атлантически океан и прилежащите 
му води2, а много от държавите-членки получиха изключително критични доклади за 
недостатъчния си мониторинг и прилагането на общата политика3. Нещо повече, липсата на 
ефективен контрол и изпълнение на политиката поставя в неравностойни позиции 
операторите в риболовния сектор и създава рискове за прилагането на договорената забрана 
за изхвърляне на нежелания улов.  

Предложението на Комисията предвижда само ограничена промяна в сегашната структура на 
разходите (Член 15 на ЕФМДР). Така предлаганите промени не са достатъчни, за да подкрепят 
по-доброто управление, договорено между Парламента и Съвета през юни.   

Препоръки на неправителствените организации: 

                                                           
1 Виж напр. Специалния доклад № 7/2007 на Европейската сметна палата (2007).  
2 Съобщение на Комисията до Съвета относно консултация за възможностите за риболов през 2014 година; (COM(2013) 319 final). 
3 Специални доклади № 7/2007 и № 12/2011 за рибарството на Европейската сметна палата. 
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 Да се удвои размерът на предложената от Комисията сума за събиране на данни, 
контрол и изпълнение на политиката.   

 Да се даде възможност на държавите-членки за гъвкаво прехвърляне на допълнителна 
помощ от структурните мерки (Член 15(2)) към дейности по контрола и 
изпълнението на политиката (Член 15(3)) и събирането на данни (Член 15(4)). Това 
може да стане лесно чрез промяна в разпределението на общото финансиране и 
добавяне на думите „минимум” и „максимум” в съответните алинеи.  

 

Прекратяване на субсидирането, стимулиращо прекомерния улов на риба  

През последните периоди на финансиране субсидиите бяха използвани за увеличаване 
капацитета на флотата на ЕС (често превишавайки равнищата на устойчивост) чрез 
субсидиране на нови плавателни съдове и двигатели, и плащане за престой на плавателните 
съдове в пристанище (временно прекратяване на дейността). Така например държавите-
членки похарчиха милиони евро за строеж и модернизиране на флотата на ЕС за улов на 
червена риба тон въпреки критичното състояние на запасите, последователното намаляване 
на допустимите квоти и споразумението за намаляване капацитета на флотата на 
Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).  

В действителност субсидиите на ЕС са до голяма степен отговорни за разрастването на 
риболовния капацитет на ЕС далеч над равнищата на устойчивост – за някои риболовни 
дейности от два до три пъти според оценката на Европейската Комисия. Прекомерният улов на 
риба е широко разпространен в европейските води. Повече и по-големи плавателни съдове 
означава повече икономическа надпревара за намаляващите ресурси. В момента 39 % от 
оценените рибни запаси в Атлантическия океан и 88 % от тези в Средиземно море са предмет 
на свръхулов4. Изчислено е, че прекомерният улов на риба може да ни коства над 3 милиарда 
евро годишно от пропуснати доходи, докато възстановените запаси могат да поддържат 
повече от 100 000 работни места5. Премахването на помощи, които стимулират прекомерния 
улов на риба, е от решаващо значение за възстановяването на рибните запаси и осигуряването 
на реално бъдеще за този сектор. 

Препоръки на неправителствените организации: 

 Да се гласува против помощта за обновяване на флота (Член 32б, нов), приета от 
комитета по рибарство с малката разлика от 12:11 гласа,  

 Да се гласува против промените, въвеждащи мерки в полза на поддържането и 
увеличаването на свръхкапацитета, включително помощ за подмяна на двигатели 
(Член 39), временно прекратяване на дейността (Член 33а, нов), взаимоспомагателни 
фондове (Член 33б, нов), за млади рибари при покупка на първо плавателно средство 
(Член 32а, нов). 

 

За повече информация, молим свържете се с: 

Johanna Karhu BirdLife Europe +32 (0)478 887 288 johanna.karhu@birdlife.org  
Saskia Richartz Greenpeace   +32 (0)2 274 19 02 Saskia.Richartz@greenpeace.org 
Cathrine Schirmer OCEAN2012  +32 (0)483 66 69 67 cschirmer@pewtrusts.org 
Vanya Vulperhorst Oceana   +32 (0)479 92 70 29  vvulperhorst@oceana.org 
Rita Santos WWF  +32 (0)2 761 04 22 rsantos@wwf.eu 

                                                           
4 COM(2013) 319 final Съобщението на Комисията относно консултация за възможностите за риболов през 2014 година. 
5 nef (new economics foundation) (2012), Jobs Lost at Sea—London http://www.neweconomics.org/node/1968. 
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