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На 21 януари 2009 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален 
комитет относно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Стратегически 
цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 
2018 г.“ 
СOM(2009) 8 окончателен. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 12 октомври 2009 г. (докладчик: д-р Bredima). 
 
На 458-ата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 декември 2009 г. (заседание от 
17 декември 2009 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 187 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

*          * 
 

 
1. Заключения 
 
1.1 ЕИСК приветства съобщението, което счита като цяло за стабилна и реалистична 

основа за бъдеща европейска политика в областта на морския транспорт за периода до 
2018 г., тъй като в него се признава и глобалният de facto характер на европейския 
морски транспорт по отношение на конкурентната му позиция в световен мащаб, 
безопасността и околната среда, както и необходимостта от висококачествени морски 
знания и опит. 

 
1.2 Съобщението се публикува в критичен момент, когато морският транспорт е изправен 

пред сериозни предизвикателства: световната икономическа и финансова криза, която 
задълбочи структурната и цикличната криза в сектора на морските превози, дискусиите 
относно емисиите във въздуха от корабите с оглед на конференцията на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата в Копенхаген (декември 2009 г.) и 
увеличаващия се недостиг на морски лица. Морското пиратство и незаконната 
имиграция към ЕС от района на Средиземно море задълбочават проблемите. 
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1.3 Привличането на млади хора към кариера в областта на морското дело, съчетано с 
мерки за тяхното задържане, е абсолютно наложително. Необходим е по-координиран 
подход, който да включва всички заинтересовани страни (морските администрации, 
училищата, сдруженията на корабособствениците, синдикатите на морските лица). 
Качеството на професионалното обучение в областта на морските професии в Европа 
следва да се подобри. Всички държави-членки следва да разработят програми в 
областта на обучението и разпоредби за обвързване с флага, за да се гарантира 
експертният опит в областта на морското дело в Европа. За тази цел всички 
държави-членки трябва да продължат да работят за по-нататъшното повишаване на 
качеството на морските училища. Следва да се изготвят дългосрочни програми за 
подобряване на условията на труд и живот на борда и да се предприемат мерки за 
увеличаване на числеността на морските екипажи (работа на три смени), за да се 
намалят проблемите и опасностите, свързани с преумората. В тази връзка ЕС следва да 
изготви директива относно минималния състав на екипажите. Освен това интернет, 
медиите и телевизионните програми би следвало да се използват за разпространяването 
на информация за живота в открито море. Комисията се насърчава да разгледа този 
въпрос на равнище ЕС. 

 
1.4 В сътрудничество с националните икономически и социални съвети, както и с други 

заинтересовани страни от организираното гражданско общество, ЕИСК може да 
популяризира морската идентичност и морското наследство на ЕС и да представи 
най-добрите практики, с цел да се привлекат млади хора към кариера в морското дело. 
Конференция, посветена на морските професии, организирана от ЕИСК, би могла да 
послужи за предаването на това послание на европейско равнище. 

 
1.5 Европейският морски транспорт заема водещата позиция на световно равнище. Тази 

позиция следва да бъде укрепена чрез Насоките за държавните помощи, за да се 
гарантират равни условия и конкурентоспособност в световен мащаб на флотата на ЕС. 
Същевременно ЕИСК приканва да се допълнят разпоредбите на ЕС в областта на 
държавните помощи. По принцип в бъдеще тези помощи следва да се предоставят само 
на флагове в рамките на ЕС и да се изключи възможността за заобикаляне на 
европейските стандарти. 

 
1.6 С оглед на световната криза съобщението основателно се позовава на дългосрочния 

ангажимент на ЕС за открита и лоялна конкуренция. Следва да се положат повече 
усилия за недопускане на протекционистки мерки, тъй като това ще доведе до 
допълнително забавяне на завръщането към стабилна икономика. От първостепенно 
значение са възстановяването на основните принципи на корабоплаването, на 
доверието и етичното поведение на участващите страни. Същото се отнася и до 
сектора, осигуряващ финансиране за корабоплаването. 
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1.7 Морското споразумение на ЕС с Китай следва да бъде изтъкнато като „най-добра 
практика“ (споразумение-образец) в отношенията с други нации, търговски партньори 
(напр. Индия, Бразилия, Русия, АСЕАН и Меркосур). Комисията следва да изготви 
стратегия за Черно море, която да обезпечи транспорта на енергийни ресурси от 
Каспийско море към Европа. 

 
1.8 ЕИСК приканва Комисията да проучи наличието на двустранни морски споразумения 

относно разпределението на товарите между държавите-членки на ЕС и трети страни и, 
при необходимост, да активира привеждането в изпълнение на достиженията на 
правото на Общността (Регламенти № 4055/86 и № 4058/86). 

 
1.9 ЕИСК отново заявява подкрепата си за инвестиции в НИРД за „зелени кораби, горива и 

пристанища с цел по-нататъшно увеличаване на броя на „зелените“ работни места. 
 
1.10 С оглед на конференцията в Копенхаген за изменението на климата (декември 2009 г.) 

ЕИСК заявява отново, че прилагането на схема за търговия с емисии в сектора на 
корабоплаването е значително по-сложно, отколкото във въздухоплаването. Във връзка 
с опазването на околната среда ЕИСК добавя, че приветства новия импулс, който 
следва да бъде даден на концепцията за качествен морски транспорт, и смята, че 
предвид гъстотата на морския и крайбрежния си трафик Европейският съюз не трябва 
да пренебрегва борбата с практиките за почистване на резервоарите в морето и с 
плавателните съдове, които не отговарят на стандартите. 

 
1.11 Прилагането на норми за пределно съдържание на сяра в зоните за контрол на 

емисиите, което на пръв поглед е екологосъобразна мярка, може да има обратен ефект, 
а именно – преминаване от морски към сухопътен транспорт. Не трябва да се създава 
заплаха за европейската политика на комодалност и насърчаването на морските 
превози на къси разстояния. 

 
1.12 ЕИСК заявява отново, че са необходими неотложни действия на ЕС във връзка с 

увеличаването на случаите на нападения на пирати срещу търговски кораби в Африка и 
Югоизточна Азия. Комисията следва да насърчи създаването на подходящи 
юрисдикции и законодателства за борба с настоящата безнаказаност на пиратските 
действия. Следва да се полагат усилия за тясно сътрудничество с организациите на 
ООН за подобряване на политическите, икономическите и социалните условия в 
страните на произход и по-специално в Сомалия. ЕИСК се противопоставя категорично 
на въоръжаването на морските лица. ЕС следва да разработи политика за 
сътрудничество с трети страни на произход и на транзитно преминаване на имигранти, 
за да контролира незаконната имиграция по море. 
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2. Въведение 
 
2.1 На 21 януари 2009 г. Европейската комисия публикува съобщение относно 

стратегическите цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския 
транспорт до 2018 г 1 . Съобщението е резултат от широки консултации със 
заинтересовани страни, държави-членки, група от старши експерти в областта на 
морските превози и се опира на проучване на тенденциите в морския транспорт. 

 
2.2 ЕИСК прие две становища относно документи, предхождащи настоящото съобщение: 

на 26 април 2007 г. относно съобщението „Към бъдеща морска политика на ЕС“2 и на 
22 април 2008 г. относно съобщението „Интегрирана морска политика за 
Европейския съюз“3. ЕИСК е удовлетворен от факта, че Европейската комисия е приела 
по-голямата част от неговите предложения. Комитетът заявява отново твърдата си 
подкрепа за цялостен подход, обхващащ всички морски дейности, за да се избегнат 
нежелани последици за секторните политики. 

 
2.3 ЕИСК приветства съобщението, което счита като цяло за стабилна и реалистична 

основа за изграждане на бъдеща европейска политика в областта на морския транспорт 
за периода до 2018 г. В него се подчертава ключовата роля на европейския морски 
транспорт за световната и европейската търговия, както и за всекидневния живот на 
гражданите на ЕС. В съобщението се признава и глобалния de facto характер на 
европейския морски транспорт, особено по отношение на конкурентната му позиция в 
световен мащаб, безопасността и околната среда, както и необходимостта от 
висококачествени морски знания и опит. 

 
Съобщението се публикува в критичен момент, когато морският транспорт е изправен 
пред сериозни предизвикателства: а) световната икономическа и финансова криза, 
която задълбочи структурната и цикличната криза в сектора на морския транспорт. 
Въпреки че процесът по изготвянето на съобщението започна преди началото на 
световната криза, залегналите в съобщението принципи са валидни и за периоди на 
криза; б) дебатите, свързани с емисиите във въздуха от кораби, които би трябвало да 
приключат с конференцията на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
в Копенхаген през декември 2009 г.; в) увеличаващия се недостиг на морски лица. 

 
2.4 Тези предизвикателства се изострят от възраждането на средновековната напаст на 

моретата – морското пиратство, и незаконната имиграция от Средиземно море към ЕС. 
 

                                                      
1

 СOM(2009) 8 окончателен. 

2
  OВ C 168, 20.7.2007, стр. 50-56. 

3
  OВ C 211, 19.8.2008, стр. 31-36. 
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2.5 Настоящото съобщение следва да се чете, като се има предвид и съобщението относно 
„Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за 
ползване система“ (COM(2009) 279 окончателен), което откроява проблемите, свързани 
с урбанизацията, претоварването на трафика, застаряването на европейското население 
и незаконната имиграция като тенденции, които представляват предизвикателства за 
транспортната политика в 21-ви век. Бъдещата морска политика може да отговори на 
тези предизвикателства и да послужи като инструмент за улесняване на тяхното 
разрешаване. 

 
3. Човешки ресурси, мореплавателни умения и морски практически опит 
 
3.1 Привличането на млади хора към кариера в морското дело е абсолютно наложително, 

за да се запази най-високото ниво на умения в европейския морски отрасъл, който е 
световен лидер. ЕИСК изразява тревога от високия процент на отпадналите от 
морските училища в някои държави-членки и от ранното напускане на кариерата в 
морското дело. Морското призвание на ЕС може да бъде сериозно застрашено, освен 
ако не се изготви цялостна стратегия – и то незабавно, с цел морските професии да 
станат по-привлекателни. Следва да бъдат доразвити действията във връзка с 
планирането на кариерата, предприети от социалните партньори (ECSA и ETF). 
„Привличането“ към професиите на морските лица следва да бъде съчетано с мерки за 
тяхното „задържане“. 

 
3.1.1 Във времена на световна криза и висока безработица възможността за популяризиране 

на кариерата в морското дело не бива да се пропуска. Въпреки кризата равнището на 
заетост във флотата на ЕС беше запазено. Самотата и отдалечеността от семействата са 
най-важните причини за непривлекателността на морските професии. 

 
3.1.2 Необходим е по-координиран подход, който да включва всички заинтересовани страни 

(морските администрации, училищата, сдруженията на корабособствениците, 
синдикатите на морските лица) използването на медиите и телевизионните програми за 
показване на живота в открито море. Комисията се насърчава да разгледа този въпрос 
на равнище ЕС. 

 
3.2 През 2003 г. Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и 

Европейската федерация на транспортните работници (ETF) осъществиха проект за 
премахване на преследването и тормоза на борда и за въвеждане на ефективни 
корпоративни процедури за осигуряване на равни възможности. Проектът отговаря на 
главните цели на Европейския комитет за секторен социален диалог, като насърчава 
навлизането на жени в морското дело. 
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3.3 Качеството на професионалното обучение в областта на морските професии в Европа 
следва да се подобри. Всички държави-членки следва да разработят програми в 
областта на обучението и разпоредби за обвързване с флага, за да се гарантира 
експертният опит в областта на морското дело в Европа. За тази цел всички 
държави-членки трябва да продължат да работят за по-нататъшното повишаване на 
качеството на морските училища. Следва да се изготвят дългосрочни програми за 
подобряване на условията на труд и живот на борда. Комисията се призовава 
настоятелно да проучи и разгледа въпроса за увеличаване на числеността на морските 
екипажи, както и проблемите и опасностите, свързани с преумората с оглед намаляване 
на последиците от тях и да предприеме съответни мерки в тази насока. Трябва да се 
въведат схеми за насърчаване, образование и обучение. Условията на труд и живот на 
борда следва да се подобрят, като се създадат равни условия в световен план 
посредством ратифицирането на Конвенцията за морския труд на МОТ (2006 г.). и 
държавите-членки въведат в националните си законодателства разпоредбите на 
директивата въз основа на постигнатото споразумение между Асоциациите на 
корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на 
транспортните работници (ETF) във връзка с тази конвенция. Следва да се спазва 
международното законодателство, по-специално Международната конвенция за 
вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) на 
Международната морска организация (ММО) от 1995 г., която се преразглежда 
понастоящем. 

 
3.4 За постигане на възможно най-високо качество следва да се засилят още повече 

насърчителните мерки, образованието и обучението. Комисията следва да проучи 
най-добрите практики за популяризиране на морската кариера на ниво средно 
образование в държавите-членки. ЕИСК подкрепя предложенията за обмяна на кадети 
(по програмата „Еразмус“), за наемане на кадети за работа в морето като част от 
тяхното морско образование, както и за подобряване на медицинското обслужване на 
борда. Той заявява отново4, че опитът на Плаващия университет за привличане на 
студенти към морската кариера заслужава да бъде проучен. 

 

                                                      
4

 OВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 31-36, срв. "New York Harbour School", www.newyorkharbourschool.org. 
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3.5 ЕИСК подчертава необходимостта от справедливо третиране на морските лица в 
съответствие с насоките на МОТ и ММО за справедливо третиране на морските лица 
при морски произшествия. Подвеждането под наказателна отговорност следва да се 
разглежда на международно равнище. ММО следва да изготви подробен анализ на 
случаите, в които държави на флага, членуващи в ММО, по неприемлив начин са 
подвели под наказателна отговорност морски лица, по-специално чрез задържането им. 
Освен това ЕИСК посочва, че подвеждането на морски лица под наказателна 
отговорност накърнява престижа на професията в момент, когато има остър недостиг 
от висококвалифицирани морски лица в световен мащаб5. Бъдещата политика на ЕС 
следва да се изготвя в съответствие с договорените на международно равнище 
принципи и стандарти, залегнали в Конвенцията MARPOL и Конвенцията на ООН по 
морско право. 

 
3.6 ЕИСК настоява държавите-членки да ратифицират Морската трудова конвенция на 

Международната организация на труда от 2006 г., която ще създаде равни условия в 
световен мащаб по отношение на условията на корабите и ще допринесе за привличане 
на младите хора към кариера в морското дело. 

 
3.7 В сътрудничество с националните икономически и социални съвети, както и с други 

заинтересовани страни от организираното гражданско общество, ЕИСК може да 
популяризира морската идентичност и морското наследство на ЕС и да разпространи 
най-добрите практики за привличане на младите хора към кариера в морското дело. 
Конференция за морските професии, организирана от ЕИСК, би улеснила предаването 
на това послание на европейско равнище. 

 
4. Европейският морски транспорт на глобалния пазар 
 
4.1 ЕИСК приветства признаването от страна на Комисията на необходимостта от 

глобални правила за един глобален отрасъл, на значението на международна морска 
уредба и на факта, че регулаторните предизвикателства трябва да бъдат решавани от 
международните органи (напр. ММО). Европейският морски транспорт заема водещата 
позиция на световно равнище. Тази позиция следва да бъде укрепена чрез Насоките за 
държавните помощи (които предстои да бъдат преразгледани през 2011 г.) − основен 
инструмент за запазването на равни условия и конкурентоспособност в световен мащаб 
на флотата на ЕС. Необходимо е да бъде удължен срокът на действие на насоките, за да 
се запази съществуващото положение. Същевременно ЕИСК приканва да се допълнят 
разпоредбите на ЕС в областта на държавните помощи. По принцип в бъдеще тези 
помощи следва да се предоставят само на флагове в ЕС и следва да се изключи 
възможността за заобикаляне на европейските стандарти. 

 

                                                      
5

 Съгласно Drewry Shipping Consultants Study (проучване на консултантската фирма по морско дело Drewry от 2009 г.) до 
2013 г. световният флот ще се нуждае от 42 700 нови офицери. 
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4.2 На фона на световната криза Комисията основателно се позовава на дългосрочния 
ангажимент на ЕС за открита и лоялна конкуренция. Протекционистките мерки следва 
да бъдат избягвани, тъй като те ще доведат до допълнително забавяне на завръщането 
към стабилна икономика. Околната среда не бива да се използва като оправдание за 
въвеждането на протекционистки мерки. 

 
4.3 Морският транспорт следва да се върне към основните принципи и етичното 

поведение. Трябва да бъде възстановено доверието както в морския, така и в банковия 
сектор. Следва да се избягват спекулации в корабостроенето, за които не съществува 
икономическа необходимост. Необходим е нов подход, съчетаващ финансирането и 
изграждането с оглед на проекти за морски транспорт, които представляват интерес. 
Държавите-членки на ЕС следва да работят солидарно за смекчаване на въздействието 
на финансовата и икономическата криза6 върху морския сектор. 

 
4.4 Секторът на морския транспорт се отличава с предприемачески дух. Главната 

особеност на флота на ЕС е големият брой частни корабни дружества (често 
притежавани от семейства). Европейското законодателство следва да бъде адаптирано с 
оглед на този модел, неговите особени характеристики и институции. В резултат на 
настоящата криза в морския транспорт малките и средните предприятия, които 
съставляват гръбнака на европейския морски транспорт, понесоха големи загуби. 
Същевременно ЕИСК посочва, че е необходимо да се премахнат плавателните съдове, 
които не отговарят на стандартите, независимо под какъв флаг плават. В никакъв 
случай подобни практики не трябва да се ползват от държавни помощи. 

 
4.5 След едностранната отмяна през 2006 г. на изключенията от антитръстовите правила, 

от които се ползваха морските конференции в ЕС, Комисията се приканва да осъществи 
мониторинг върху последствията от прилагането на разнородни режими по отношение 
на конкуренцията по света. Понастоящем съществуват 110 юрисдикции, компетентни в 
областта на конкуренцията, които прилагат различни режими по отношение на 
световна индустрия като линейното корабоплаване7. 

 

                                                      
6

 Информационен доклад CESE 397/2009 относно „Световната финансова криза: нейните далечни причини“, докладчик: 
г-н Burani, 11.3.2009 г. 

7
  OВ C 157, 28.6.2005 г., стр. 130-136. 

 OВ C 309, 16.12.2006 г., стр. 46-50. 

 ОВ C 204, 9.8.2008 г., стр. 43-46. 
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5. Качествен морски транспорт 
 
5.1 ЕИСК смята, че с приетия наскоро Трети пакет от мерки за морска безопасност се 

създава съответстваща регулаторна рамка за морска безопасност, която е резултат от 
широкообхватен пакет от законодателни мерки на ЕС относно морската безопасност и 
се опира на глобалния подход на ММО. Пакетът от мерки ще допринесе за 
определянето на морския транспорт, който не отговаря на стандартите за качество и ще 
даде нов импулс на концепцията за качествено корабоплаване. Информационната 
система EQUASIS, създадена от Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), 
предоставя полезна информация относно качеството на корабите. 

 
5.2 В обозримо бъдеще морският транспорт ще продължи да се разраства, за да обслужва 

постоянно разрастващата се световна търговия. В резултат на това ще се увеличат и 
общите емисии, които той генерира. Значително намаляване може да се постигне чрез 
комбинация от технически и оперативни мерки. За тази цел може да допринесе и 
разширяването на научноизследователската и развойната дейност за разработване на 
алтернативни двигатели и горива и по отношение на формата на корабите. 
Плавателните съдове са сред превозните средства с най-добри показатели по 
отношение на емисиите, в частност на CO2, поради непрекъснатата им модернизация и 
енергийната им ефективност, въпреки изминаваните разстояния. 

 
5.2.1 С оглед на конференцията за изменението на климата в Копенхаген (декември 2009 г.) 

ЕИСК заявява отново8, че прилагането на схема за търговия с емисии в сектора на 
корабоплаването, и в частност при трамповото корабоплаване, е значително по-сложно, 
отколкото във въздухоплаването. При разглеждането на всеки възможен пазарен 
инструмент за морския транспорт не следва да се допуска намаляване на 
конкурентоспособността на европейското търговско корабоплаване на световния пазар. 

 
5.2.2 Прилагането на норми за пределно съдържание на сяра в Зоните на контрол над 

емисиите от корабите е екологосъобразна мярка. Този инструмент следва да бъде 
разширен, така че да обхване и други басейни. 

 
5.3 ЕИСК отново отправя9 своето искане за приемане на законодателство на ЕС в областта 

на околната среда, което да се прилага по отношение на плавателните съдове за отдих, 
и по възможност по отношение на военните плавателни съдове 10 . Невидимото 
замърсяване на морската среда следва също да бъде разгледано от политиката на 
опазване на околната среда. 

 
                                                      
8

 Проучвателно становище CESE 868/2009 относно „Екологизиране на морския транспорт и на вътрешноводния 
транспорт“, прието на 13.5.2009 г., докладчик: д-р Bredima. 

9
 OВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 50-56. 

10
  OВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 31-36. 
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5.4 ЕИСК предлага11 балансирана стратегия за подобряване на екологичните и социалните 
условия в депата за рециклиране, която същевременно да запазва техния капацитет с 
цел справяне със съществуващия в света недостиг на режища за разглобяване на кораби 
за скрап. Тази стратегия следва да се прилага по време на преходния период до 
влизането в сила на международно равнище на Конвенцията на ММО за безопасно и 
екологосъобразно рециклиране на кораби (2009 г.). 

 
6. Сътрудничество на международната сцена 
 
6.1 ЕИСК повиши осведомеността на ЕС по проблемите на морския транспорт в 

специфични географски райони 12  (напр. Арктическия океан, Балтийско море и 
Средиземно море). Буди удовлетворение фактът, че Европейската комисия отговори с 
публикуването на съобщения за арктическия маршрут, стратегията за Балтийско море и 
стратегията за Средиземно море. ЕИКС отбелязва, че в съобщението се изтъква 
стратегическото значение на флота на ЕС за гарантиране на безпроблемното 
снабдяване с нефт и газ на ЕС. Поради това той приканва Комисията да изготви 
стратегия за Черно море, в която да участват всички страни от черноморския басейн, 
гарантираща транспортирането на енергийни ресурси от Каспийско море към Европа. 

 
6.2 Следва да се активизират усилията за постигане на споразумение относно морските 

услуги в рамките на СТО. Морското споразумение на ЕС с Китай може да бъде 
изтъкнато като „най-добра практика“ (споразумение-образец) в отношенията с други 
нации, търговски партньори (напр. Индия, Бразилия, Русия, АСЕАН и Меркосур). 

 
6.3 ЕИСК приканва Комисията да проучи наличието на двустранни морски споразумения 

относно разпределението на товарите между държавите-членки на ЕС и трети страни и, 
при необходимост, да активира привеждането в изпълнение на достиженията на 
правото на Общността (Регламенти № 4055/86 и № 4058/86). В този дух тя следва да 
насърчи също избягването на двустранни споразумения между трети страни. 

 
6.4 По отношение на предложението за засилено присъствие на ЕС в ММО, в случай на 

споделени правомощия между ЕС и държавите-членки съществува възможност за 
по-задълбочено сътрудничество или координация между държавите-членки, без да се 
излага на риск индивидуалното им участие. ЕИСК заявява отново, че „експертният 
опит, с който участват държавите-членки на ЕС в ММО, се ползва с висок престиж и не 
бива да бъде подкопаван, а трябва да бъде укрепван“13. 

 

                                                      
11

  Становище CESE 113/2009 относно „Стратегия на ЕС за по-добро разглобяване на кораби за скрап“, 13.5.2009 г., 
докладчик: д-р Bredima. 

12
  OВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 31-36. 

13
 OВ C 168, 20.7.2007 г., стр. 50-56. 
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6.5 ЕИСК заявява отново, че са необходими неотложни действия на ЕС във връзка със 
зачестилите случаи на пиратство 14  спрямо търговски кораби в Африка и 
Югоизточна Азия. Липсата на подходящи съдилища и законодателства насърчава 
безнаказаността на пиратските действия. Ето защо Комисията следва да насърчава 
създаването на подходящи съдилища и законодателства в засегнатите райони. Следва 
да се търси тясно сътрудничество с организациите на ООН за подобряване на 
политическите, икономическите и социалните условия в страните на произход. Трябва 
спешно да се потърси решение на причините, породили пиратството, и да се 
възстановят законността, редът и добрите социални и икономически условия, 
по-специално в Сомалия. В тази връзка следва да се използват помощта, която ЕС 
предоставя за развитие, и дипломатически действия. ЕИСК се противопоставя 
категорично на въоръжаването на морските лица. 

 
6.5.1 Според получени неотдавна данни 15 , очаква се пиратските атаки да нанесат на 

световната икономика щети в размер на 16 милиарда USD. През 2008 г. в района на 
Африканския рог бяха извършени 111 пиратски атаки, а през първото шестмесечие на 
2009 г. – 240 атаки, които поставиха под заплаха живота на 1000 морски лица. През 
последните 18 месеца на сомалийските пирати под формата на откуп бяха изплатени 
150 милиона USD. 

 
6.6 Наред със своите очевидни хуманитарни последствия незаконната имиграция води и до 

остри проблеми в областта на морския транспорт и безопасността на морските граници. 
Наложително е подобряването на интегрираното морско наблюдение в 
Средиземно море (Safe Sea Net, FRONTEX). Комисията следва да разработи политика 
за сътрудничество с трети страни на произход и транзит на имигранти, за да 
контролира незаконната имиграция по море. 

 
7. Морски превози на къси разстояния 
 
7.1 Във връзка с устойчивия транспорт и насърчаването на морските превози на къси 

разстояния следва да се инвестира повече в подобряването на пристанищната 
инфраструктура и връзките с хинтерланда. Ттози параметър следва да се отчете 
напълно в прегледа на ТЕМ-Т. ЕИСК приканва Комисията да открои 
несъвместимостите във връзките между сухопътните и морските мрежи, за да се улесни 
свързването на ЕС със съседните страни, с които той има общи граници. 

 

                                                      
14

  СOM(2009) 301 окончателен. 

15
  ICC Център за докладване за пиратството на Международната морска служба (IMB), доклад, август 2009 г. В 

неотдавнашното Съобщение относно партньорството между ЕС и Африка пиратството и незаконната имиграция по 
море се посочват като основни проблеми пред сътрудничеството в областта на транспорта. 
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8. Научни изследвания и иновации в областта на морското дело 
 
8.1 ЕИСК призова Комисията да заеме челното място в научноизследователската и 

иновационна дейност в морското дело16. Комитетът е удовлетворен от съдържащия се в 
съобщението положителен отговор. 

 
8.2 ЕИСК подкрепя инвестициите в НИРД за „зелени“ кораби, горива и пристанища, които 

ще доведат до увеличаване и на „зелените“ работни места. Следва да се задълбочи 
целенасочената НИРД за по-нататъшно намаляване на емисиите от корабите. 

 
8.3 В рамките на този процес Комисията следва да популяризира решения на 

екологичните, енергийните и социалните предизвикателства, както и на 
предизвикателствата, свързани с безопасността, като съчетава една последователна 
бъдеща морска политика с политиката в областта на корабостроенето. Европейските 
корабостроителници следва да използват доказаните си възможности за 
производството на „зелени“ кораби с помощта на Leadership 2015 и други подходящи 
програми. 

 
 
Брюксел, 17 декември 2009 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Mario Sepi 

 

 
 

* 
 

*     * 
 
NB: Следва приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
към 

СТАНОВИЩЕТО 
на 

Европейския икономически и социален комитет 
 

Следният параграф, който получи поне една четвърт от подадените гласове, беше отхвърлен по 
време на разискванията: 
 
Параграф 1.5 
 
 „Европейският морски транспорт заема водещата позиция на световно равнище. 

Тази позиция следва да бъде укрепена чрез Насоките за държавните помощи, за да се 
гарантират равни условия и конкурентоспособност в световен мащаб на флотата на 
ЕС. Същевременно ЕИСК приканва да се допълнят разпоредбите на ЕС в областта на 
държавните помощи. В бъдеще тези помощи следва да се предоставят само на 
флагове в рамките на ЕС и да се изключи възможността за заобикаляне на 
европейските стандарти чрез беърбоут чартър.“ 

 
Резултат от гласуването 
 
„За“: 92 
„Против“: 91 
„Въздържал се“: 7 
 
Следното изменение, което получи поне една четвърт от подадените гласове, беше отхвърлено 
по време на разискванията: 

 
Параграф 1.11 
 

„Прилагането на норми за пределно съдържание на сяра в зоните за контрол на 
емисиите, което на пръв поглед е екологосъобразна мярка, може да има обратен 
ефект, а именно – преминаване от морски към сухопътен транспорт. Не трябва да се 
създава заплаха за европейската политика на комодалност и насърчаването на 
морските превози на къси разстояния. ЕИСК призовава Комисията да предприеме 
мерки за по-нататъшно определяне на зони за контрол на емисиите от SO2 в 
морските басейни на ЕС.“ 

 
Изложение на мотивите 
 
Не съществуват доказателства, че определянето на зони за контрол на емисиите от SO2 би 
довело до преход към наземен транспорт за сметка на морския. 
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Резултат от гласуването 
 
„За“:    92 
„Против“:   96 
„Въздържал се“:  18 
 
Следният параграф, който получи поне една четвърт от подадените гласове, беше отхвърлен по 
време на разискванията: 
 
Параграф 5.2.1 
 

„С оглед на конференцията за изменението на климата в Копенхаген 
(декември 2009 г.) ЕИСК заявява отново17, че прилагането на схема за търговия с 
емисии в сектора на корабоплаването, и в частност при трамповото корабоплаване, 
е значително по-сложно, отколкото във въздухоплаването. При разглеждането на 
евентуална схема за търговия с емисии (СТЕ) за морския транспорт, не следва да се 
допуска намаляване на конкурентоспособността на европейското търговско 
корабоплаване на световния пазар.“ 

 
Резултат от гласуването 
 
„За“:    112 
„Против“:   83 
„Въздържал се“:  16 
 
Следният параграф, който получи поне една четвърт от подадените гласове, беше отхвърлен по 
време на разискванията: 
 
Параграф 5.2.2 
 

„Прилагането на норми за пределно съдържание на сяра в Зоните на контрол над 
емисиите от корабите, което на пръв поглед е екологосъобразна мярка, може да има 
обратен ефект, а именно преминаване от морски към сухопътен транспорт. Не 
трябва да се създава заплаха за европейската политика на комодалност и 
насърчаването на морските превози на къси разстояния. Изключително важно е преди 
вземането на решения да се извършва съответната оценка на въздействието.“ 
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Резултат от гласуването 
 
„За“:    94 
„Против“:   93 
„Въздържал се“:  17 
 
 

________________ 


