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Европейски ден на морето 
• Обявяването на Европейския ден на морето е сред ключовите

инициативи на Интегрираната морска политика на ЕС, стартирана

през 2007 г. Известно е, че морето винаги е било от ключово

значение за благоденствието на Европа – дължината на

крайбрежието на континента ни е почти 70 000 км, като 22 от 27-те

държави-членки излаз на море или са островни държави.

Крайбрежните региони са дом на 40% от населението на ЕС,

създават 40% от икономиката му и дават работа на около 5 млн.

души.

Морските отрасли и крайбрежните региони, които традиционно са

били в периферията на полезрението, са вече поставени в центъра

на нова, динамична и всеобхватна политика за устойчив растеж и

работни места. Ето защо Денят на морето среща заинтересувани

лица от бизнеса и гражданското общество, професионално

ангажирани с морската политика, както и журналисти от целия ЕС

и извън него за обсъждане на широкия кръг въпроси, свързани с

интегрираното морско управление, новите технологии,

производството на енергия, морското пространствено планиране,

системите за морско наблюдение и др.



Обявен с Декларация на Европейската комисия, Европейския парламент и

Съвета на Европейския съюз, Денят има за цел да повиши осведомеността на

обществото за значението на морето и морската индустрия и насърчаване

изграждането на европейска морска идентичност.



Модернизацията и устойчивото развитие трябва да бъдат основна цел на

интегрираната морска политика на ЕС в областта на рибното стопанство.

Депутатите смятат също така, че Общата политика в областта на рибарството

трябва да избягва прекомерната централизация и да взема предвид регионалното

разнообразие на водите на ЕС.

ЕП призовава държавите-членки взаимно да признават дипломите за средно

професионално образование на щурмани и механици на риболовни кораби. В друг

текст от доклада се припомня необходимостта от механизми за отпускане на

помощи или компенсации на рибарите, засегнати от мерки за възстановяване на

риболовните запаси или за опазване на екосистемите, особено в слабо

облагодетелстваните райони и общности.



• Дължината на крайбрежието на континента ни е почти 70 000 км, като 22

са държавите членки на ЕС, които имат излаз на море или са островни

държави. Крайбрежните региони са дом на 40% от населението на ЕС,

създават 40% от икономиката му и дават работа на около 5 млн. души.

Денят 20 май, като Ден на морето, е обявен с Декларация на Европейската

комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Той има

за цел да повиши осведомеността на обществото за значението на морето

и морската индустрия и насърчаване изграждането на европейска морска

идентичност. България е една от държавите, която отбелязва Европейския

ден на морето, защото има излаз на Черно море. Освен България, на

Черно море са разположени още Грузия, Румъния, Русия, Турция, Украйна.

Дължината му е 1175 км. Българският бряг на Черно море е 378 км.



ЕС трябва да обърне по-голямо внимание

на своята морска околна среда.

Необходимо е да се подобри

конкурентоспособността на свързаните с

морето икономически сектори, като в

същото време се осигури здравословна и

устойчива морска среда..



Цели:
• въвеждане на норми за емисии на азотни оксиди за кораби, които
използват пристанища на ЕС;

• обявяване на Средиземно и Черно море, както и на североизточната част
на Атлантическия океан за зони за контрол на серните емисии (SECA);

• намаляване на максимално допустимото съдържание на сяра в
корабните горива от 1,5% на 0,5% за пътуващите в SECA пътнически
кораби;

• въвеждане на данъци или такси върху емисиите на серен диоксид и
азотни оксиди от кораби и налагането им на всички кораби (независимо от
флага), които влизат в пристанища на Общността или плават във водите на
държави-членки на ЕС;

• въвеждане на диференцирани такси за пристанищата и фарватера, които
да облагодетелстват кораби с ниски емисии на серен диоксид и азотни
оксиди;

• въвеждане на изискване за намиращите се в пристанища кораби да
използват електричество от сушата;

• предложение за директива на ЕС за качеството на корабните горива.



Първият ден

Първият Европейски ден на морето беше

официално открит днес в сградата на ЕП в

Страсбург. След гласуването на доклада Piecyk, в

13.00 часа местно време започна церемонията по

откриването, на която присъстваха председателят

на ЕП Hans-Gert Pöttering, председателят на

Съвета Janez Jansa и председателят на ЕК José

Manuel Barroso. След като направиха изказвания,

те подписаха тристранна декларация за

обявяването на 20 май за Европейски ден на
морето.



Участието ни в събитието е свързано и със съвместната ни дейност с
представители на НПО от страните членки на ЕС по темите за
информационни дейности за устойчиво управление на отпадъците
(например рециклиране на риболовни уреди), дейности по морски
умения или проекти за морски изследвания, както и действия за
подобряване статута на дребномащабните рибари и заемане на
полагащото им се място в икономическото развитие на регионите,
популяризиране на професията сред младите.



Европейският ден на морето е повод и за изтъкване на

възможностите и предизвикателствата за региони и фирми,

които зависят от морето. Въз основа на предложение от

Комисията, този ден, посветен на морето, ще насърчи по-

доброто управление на крайбрежните райони, моретата и
океаните от всички заинтересовани граждани и участници.



Благодаря за вниманието!


