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На 26 февруари 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Устойчивото развитие на крайбрежните зони“. 
 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
13 октомври 2009 г. 
 
На 459-ата си пленарна сесия, проведена на 20 и 21 януари 2010 г. (заседание от 20 януари), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 138 гласа 
„за“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
 

1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК подчертава, че 136-те хиляди километра брегови ивици на Европейския съюз 

представляват значително предимство, но демографският, поземленият, земеделският, 
икономическият и туристическият натиск в тези зони може да представлява заплаха за 
тяхната привлекателност и за тяхното бъдеще. Единствено политиките, основаващи се 
на устойчивото развитие както в икономически, така и в социален и екологичен план, 
могат да осигурят спокойно бъдеще за крайбрежните региони. 

 
1.2 За тази цел ЕИСК формулира следните препоръки: 
 
1.2.1 По отношение на опазването на околната среда 
 

- изграждане на мрежа на управляващите морските защитени зони и създаване на 
европейска маркировка за тези зони; 

- създаване на европейска база данни за добрите законодателни и нормативни 
практики в областта на защитата на крайбрежното наследство на държавите-
членки; 

- сериозно внимание към твърде пренебрегвания въпрос за застрояването на 
крайбрежието (с изключение на мерките за защита на природното, историческото и 
културното наследство и на самото съществуване на населението) и създаване въз 
основа на лабораториите за морски изследвания на европейска мрежа за 
мониторинг на въздействието на структурите, изградени върху земи, отвоювани от 
морето; 
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- създаване на научно-технически комитет на морските региони, който да 
прогнозира и предлага решения във връзка с последиците от повишаването на 
морското равнище и топенето на ледниците в полярните региони; 

- повишаване на информираността и съпричастността към проблемите на морската 
среда. 

 
1.2.2 Транспорт 
 

ЕИСК потвърждава своята подкрепа за програмата за трансевропейска транспортна 
мрежа, чието осъществяване би било в помощ на европейската икономика. Във връзка с 
устойчивото развитие на крайбрежните зони, Комитетът подчертава по-специално 
значението на следните проекти: морските автомагистрали (Балтийско море, 
Атлантическа дъга, Югоизточна Европа и Западно Средиземноморие), железопътната 
ос „Балтика“, железопътната ос на интермодалния коридор Йонийско 
море/Адриатическо море. Това увеличаване на морския и железопътния транспорт е 
полезно, но следва да се съпътства от правилно управление на причиненото от него 
замърсяване. 

 
1.2.3 Крайбрежни икономически дейности в затруднение 
 

ЕИСК подчертава, че субсидиите от Европейския социален фонд, от Европейския фонд 
за регионално развитие и от Европейския фонд за рибарство следва да се насочват към 
онези крайбрежни зони, които изпитват особено големи затруднения, с цел да се 
улесни преминаването на тези зони към нови икономически дейности. 
 
Той привлича вниманието върху разходите, които държавите-членки и Европейският 
съюз ще трябва да направят за инвестиции и строителни мероприятия с цел 
ограничаване на прогнозираното покачване на морското равнище и които значително 
ще натоварят бюджетите им. 
 
Въздействието на изменението на климата върху крайбрежните зони би могло да 
доведе и до миграция на населението, а тя от своя страна ще има социални последствия 
и отражения върху заетостта, които следва да бъдат предварително предвидени. 
 

1.2.4 Туризъм 
 

ЕИСК препоръчва да се организира редовно европейска конференция за отговорен 
морски туризъм, например под съвместната егида на Комитета на регионите и на 
ЕИСК, на която да могат да се разглеждат добрите практики в целия ЕС. 

 
ЕИСК препоръчва също така да бъдат определени критерии за качество на околната 
среда в морските курорти, пристанищата и яхтените пристанища и съоръжения за 
целия ЕС. 
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1.2.5 Изменение на климата 
 

ЕИСК препоръчва да започне да се работи по програма за европейско сътрудничество 
в областта на научноизследователската дейност за определяне на начините за 
адаптиране на крайбрежните зони към повишаването на морското равнище, както и за 
създаване на съвместна информационна мрежа между отделните 
научноизследователски центрове и на европейски научно-технически комитет, който 
да прогнозира и да разработва конкретни решения в отговор на предизвикателствата, 
свързани с повишаването на морското равнище. 

 
1.2.6 Повишаване на съпричастността към проблемите на морската среда 
 

Комитетът препоръчва развиване на дейности, които да повишат интереса към 
въпросите на морската околна среда и към значението, който тя има за благополучието 
на сегашните и на бъдещите поколения. Тези дейности следва да бъдат насочени най-
вече към училищата и към широката общественост. Те биха могли да бъдат 
организирани по време на ваканционните периоди в крайбрежните зони. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Населението на 21 век се премества към морето. Този тропизъм е повсеместен и някои 

гигантски метрополиси като Шанхай, Токио, Осака и Хонг Конг се развиват по 
океанските крайбрежия и особено край плитководни участъци. Според прогнозите 
това движение ще продължи на всички континенти. 

 
2.2 Европейският съюз не прави изключение от това явление и не може да го пренебрегва, 

особено при положение, че притежава 136 000 километра крайбрежни ивици и че 
морските му региони осигуряват около 40% от брутния вътрешен продукт и че в тях 
живеят 40% от населението. 
 

2.3 Следователно крайбрежните зони се явяват източник на икономически просперитет, а 
също и места, предоставящи добро качество на живот и социално благополучие. Макар 
че крайбрежните зони са привлекателни, в тях върху ограничено пространство са 
съсредоточени голям брой дейности: туризъм, риболов, земеделие, пристанищни и 
летищни дейности, разрастващи се градове, икономически дейности, транспортни 
инфраструктури и др. Всички тези дейности имат – често пъти сериозно – въздействие 
върху екосистемите. Крайбрежните зони са места на сблъсък между различни 
практики, свързани с човешката дейност. А сред морските екосистеми тези, които са 
разположени в крайбрежните морски плитчини, категорично са най-богатите на 
биологично разнообразие. 

 



- 4 - 

NAT/429 - CESE 104/2010   FR – NA/RA-YD/RA/ld/mp .../... 

2.4 Човешките дейности се концентрират в крайбрежните ивици, които са естествено 
ограничени и освен това застрашени от повишаване на морското равнище и от ерозия. 
От това следва заплаха за качеството на живот, за природните зони, за земните и 
морските екосистеми. Европейският съюз не можеше да остане равнодушен към това 
състояние на нещата и към тези икономически, социални и природни 
предизвикателства. 

 
2.5 През 2000 г. Комисията публикува съобщение относно интегрираното управление на 

крайбрежните зони в Европа (ИУКЗ), последвано от препоръката на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на стратегия за ИУКЗ в 
Европа. През юни 2007 г. Комисията представи оценка на ИУКЗ със заключение, че 
препоръката на ЕС има благотворен ефект, но е необходимо да се даде нов тласък на 
тази стратегия. 

 
2.6 Но дейността на Европейския съюз не се ограничи само до този аспект и през 

октомври 2007 г. Комисията публикува съобщение относно „Интегрирана морска 
политика на Европейския съюз“. 

 
2.7 И накрая, през юни 2008 г. беше приета „Рамкова директива за морската стратегия“. 

Този текст задължава всяка държава-членка, в сътрудничество с останалите държави-
членки и съседните държави, които не са членки на ЕС, да разработят стратегии за 
своите морски води. Целта е да се осигури непрекъсната „защита и съхраняване“ на 
морската среда и „предотвратяване на нейното влошаване“ за да се постигне „добро 
екологично състояние на морската среда“ най-късно до 2021 г. 

 
2.8 В същия дух, през ноември 2008 г. Европейският парламент прие конкретна резолюция 

относно свързаните с регионалното развитие аспекти на влиянието на туризма върху 
крайбрежните райони. 

 
2.9 Както се вижда, в отговор на различните въпроси, свързани с крайбрежните зони, бяха 

създадени различни европейски документи и инициативи, чието прилагане зависи от 
държавите-членки и от съответните местни органи. 

 
2.10 Към това трябва да добавим също и отражението на общата политика в областта на 

рибарството върху икономическия и социалния живот в крайбрежните зони. 
 
2.11 Следователно всяка политика за устойчиво развитие на крайбрежните зони трябва да 

включва координирани и взаимно съвместими политики (като например Общата 
селскостопанска политика) и отраслови подходи – нелека задача поради степента, в 
която различните интереси и проблеми могат да се окажат противоречиви както в 
сухоземното крайбрежно пространство, така и в морето. 
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2.12 Политиката на Европейския съюз в областта на крайбрежните зони се структурира 
около пет инструмента: 

 
1) ИУКЗ е инструмент на Общността, основаващ се на препоръката на Съвета и 

Европейския парламент (2002 г.). Чрез него се насърчава устойчивото развитие и 
държавите-членки се приканват да разработят национални стратегии. То създава 
рамка за обмена на добри практики и на проекти и го насърчава; 

 
2) Интегрираната морска политика на Европейския съюз. Тя е по-конкретна и 

определя сфери на действие, които се считат за особено важни: 
 

- европейско пространство за морски транспорт без бариери; 
- европейска стратегия за морските изследвания; 
- интегрирани морски политики на държавите-членки; 
- европейска мрежа за наблюдение на морската среда; 
- пътна карта за акваториално устройство; 
- стратегия за смекчаване на последствията от изменението на климата върху 

крайбрежните зони; 
- намаляване на замърсяването от корабоплаването; 
- борба срещу незаконния риболов и унищожаването на рибните ресурси; 
- европейска мрежа на морските клъстери; 
- европейско трудово законодателство в секторите на риболова и морския 

транспорт. 
 

3) Европейската политика в областта на рибарството, която има очевидни отражения 
върху икономическия и социалния живот на някои крайбрежни зони; 

 
4) Директивата за местообитанията (Натура 2000), приложима в морските райони; 
 
5) Рамковата директива за морска стратегия. 

 
2.13 Във всички случаи е уместно да не се забравя, че всяка крайбрежна ивица 

представлява частен случай и че географските и физическите характеристики водят до 
определяне на различни политики: дълбоки или плитки морета, морета със или без 
приливи и отливи, крайбрежие с умерен или полярен климат, стръмни или ниско 
разположени, каменисти или пясъчни брегове и т.н. Това означава, че ако е възможно 
да се определят общи цели, не е възможно да се определи еднаква политика за всички 
крайбрежни ивици – във всеки случай не и по отношение на нейното практическо 
приложение. 
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3. Опазване на естествените земни и морски местообитания 
 
3.1 Целите, свързани с устойчивото развитие на крайбрежните зони, се обединяват около 

няколко особено чувствителни теми: 
 
3.2 Изправени срещу натиска на пазара на поземлени имоти, някои държави подкрепиха 

или започнаха инициативи за съхраняване на крайбрежните поземлени участъци, като 
„National trust“ във Великобритания или „Conservatoire du littoral“ във Франция, или за 
създаване на национални паркове, включващи крайбрежна зона. Би било 
целесъобразно да се помисли за разширяване на кръга на този вид инициативи, чиято 
цел е да се осигури управление на най-уязвимите, най-застрашените или най-
забележителните природни зони, като се даде възможност на публичните власти да 
действат от името на частните собственици, когато опазването на общественото благо 
го изисква. В известен смисъл става въпрос за създаване на категория ценности, 
принадлежащи към националното наследство, подобно на историческите паметници 
или на музейните произведения на изкуството. 

 
3.3 Директива 92/43/ЕИО, наричана обикновено Директива за местообитанията, фауната и 

флората (или само за местообитанията), се отнася до опазването на естествените 
местообитания, както и на дивите видове фауна и флора. С оглед на тази директива 
някои държави разширяват зоните „Натура 2000“ и в морето. Трябва да се провери 
дали този инструмент за опазване се използва правилно (особено по отношение на 
целесъобразността на включването на обширни морски територии, обхващащи зони с 
дълбоки води, за които най-често липсват знания по отношение на биологичното 
разнообразие и факторите за нарушаването му). 

 
3.4 Опазването на морското крайбрежно биологично разнообразие и запазването на 

крайбрежното рибно богатство насърчиха някои държави да създадат мрежи от 
защитени морски зони (ЗМЗ). Положителното въздействие на тези инициативи ще бъде 
още по-голямо, когато всички крайбрежни държави подкрепят този подход. Ето защо 
би било целесъобразно тези ЗМЗ да се обединят, хармонизират и насърчат. В това 
отношение би било полезно да се създаде европейска мрежа на управителите на тези 
защитени зони, както и европейска маркировка. 

 
3.5. Трябва да се обърне особено внимание на бързо развиващата се урбанизация в 

крайбрежните зони, свръхексплоатацията на селскостопанските земи по крайбрежието 
и покачването на съдържанието на сол в крайбрежния воден хоризонт, за да се 
гарантира на населението по крайбрежието устойчив достъп до доброкачествена 
прясна вода. 
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4. Превенция и борба срещу замърсяването 
 
4.1 Тук се поставя, разбира се, традиционният въпрос за преработката на отпадъците, 

които се изхвърлят директно в морето и за замърсяването на реките и другите водни 
потоци, без да се забравя специфичното замърсяване на пристанищните води и 
замърсяването, причинявано от морския транспорт. 

 
4.2 Европейското законодателство засяга част от тези въпроси, по-специално в 

Рамковата директива за водите и в нейните дъщерни директиви. През 2007 г. 
Комисията изрази съжаление поради незадоволителното въвеждане на директивата в 
националното законодателство на държавите-членки и недостатъчното международно 
сътрудничество. Бяха констатирани редица закъснения във връзка с прилагането на 
тази директива. През 2010 г. държавите трябва да представят плановете за управление 
на речните басейни, в които по-специално да се предвидят мерки за защита и за 
евентуално възстановяване на качеството на водните маси. В този контекст е 
необходима координация на усилията, полагани съвместно с неевропейски държави по 
отношение на водните басейни. Трябва да се направи ясно степенуване на 
отрицателното въздействие на замърсяването на водните площи, като от една страна се 
направи разграничение между потърпевшите (хората – тяхното здраве, икономика, 
благополучие – или морските видове), а от друга се установи времето за 
възстановяване или необратимостта на пораженията върху местообитанията или 
видовете. 

 
4.3 Рамковата директива за морска стратегия дава конкретен отговор на необходимостта 

от опазване на морските води и подобряване на състоянието им, като определя морски 
региони и подрегиони и изисква от държавите-членки заедно да разработят морски 
стратегии и да определят екологични цели. 

 
4.4 Въпросът за замърсяването на морските води от кораби е разгледан в различните 

пакети от мерки Ерика. 
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4.5 Твърде често се пренебрегва една от формите на увреждане на околната среда, а 
именно необратимото унищожаване на плитчините (местообитания и екосистеми), 
предизвикано от прекомерното застрояване на бреговите ивици по съображения, които 
не са свързани нито с безопасността на населението, нито с опазването на културното 
наследство. Превръщането на европейското крайбрежие в изкуствена среда чрез 
изграждането на все по-голям брой крайморски обекти – курорти, пристанища и 
различни съоръжения, а в средносрочен план и на множеството съоръжения, 
необходими за защитата на бреговете от повишаването на морското равнище, трябва 
да бъде взето под внимание от Общността (вж. например обсерваторията MEDAM, 
която наблюдава всички съоръжения, изградени по френското средиземноморско 
крайбрежие1). По своите мащаби застрояването на крайбрежните ивици противоречи 
на устойчивото развитие и опазването на естествения вид на крайбрежните ивици и на 
плитчините трябва да се превърне в основна грижа. Този проблем в известна степен 
вече се осъзнава в ЕС. Така например в областта Камарг, адаптацията към 
повишаването на морското равнище се осъществява, където това е възможно, като 
морето се оставя да залее зони, от които се е оттеглило в миналото. В Италия в 
областта Марема (бреговете на Тоскана) се води дискусия относно яхтените 
пристанища с цел да се намали тяхното разширяване чрез развитие на технологията за 
презимуване на плавателните съдове на брега и чрез по-ефективно управление на 
местата в пристанищата. 

 
5. Транспортът в крайбрежните зони 
 
5.1 Крайбрежните пътни мрежи често са претоварени. Това положение води до 

несигурност по пътищата, до отделяне на въглероден диоксид и други замърсители и 
до икономически загуби. От дълго време Европейският съюз изразява желание част от 
този автомобилен трафик да бъде прехвърлен към железопътния транспорт или към 
„морски автомагистрали“, без да са постигнати положителни резултати в това 
отношение. Тук е уместно да се направят няколко забележки: 

 
− движенията за защита на природата и на околната среда не винаги са 

последователни и твърде често се противопоставят на изграждането на 
инфраструктури, които биха позволили да се намали пътният трафик чрез 
въвеждането на алтернативни видове транспорт (например блокирането на линията 
за железопътно-автомобилен транспорт Лион-Торино, традиционното 
противопоставяне на всеки проект за разширяване на пристанище, като 
„Хавър 2000“ или Ротердам, както и противопоставянето на изграждането на 
канала Рейн-Рона), 

 

                                                      
1

 http://www.medam.org. 
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− политиката за развитие на товарните железопътни превози в Европейския съюз 
трудно си пробива път въпреки неотдавнашните инициативи на Комисията 
(Съобщение „Към железопътна мрежа, ориентирана към товарните превози“ от 
2007 г., регламент относно „Европейска железопътна мрежа за 
конкурентноспособен железопътен товарен превоз“ от 2009 г.) както по причини 
„от културно естество“, а именно традиционното предимство, отдавано на 
пътническите влакове, така и по всяка вероятност поради липсата на търговска 
култура. 

 
5.2 Независимо от трудностите, единствено прехвърлянето на част от трафика към 

железопътните линии или по море би могло да облекчи крайбрежните пътни мрежи. 
От основно значение е съчетаването на икономическото и социалното развитие с 
опазването на околната среда. 

 
6. Към устойчив крайморски туризъм 
 
6.1 Твърде често туризмът се представя като най-доброто решение за крайбрежните зони в 

затруднение. Въпреки това продължителността на туристическия сезон често е твърде 
ограничена и не може да бъде реална алтернатива на западаща икономическа дейност. 
Туризмът като панацея може да тласне към свръхексплоатация на крайбрежните зони, 
причинявайки необратими поражения върху околната среда, без при това да реши 
трайно икономическите проблеми. Освен това туристическата свръхексплоатация 
може в крайна сметка да „убие кокошката със златните яйца“ поради увреждането на 
природните обекти. Ето защо е необходимо да се развива по-устойчив туризъм и в това 
отношение вече има редица инициативи както от страна на публичните власти, така и 
на неправителствените организации. 

 
6.2 През 1986 г. във Франция беше приет закон относно благоустройството, опазването и 

оползотворяването на крайбрежните райони в отговор на т.нар. „бетониране на 
бреговете“. Той има за цел защитата на биологичното и екологичното равновесие, 
опазването на природните обекти и ландшафта, както и запазването и развитието на 
стопанските дейности, свързани с близостта на водата (риболов, морски култури, 
пристанищни дейности и др.). Този текст е предназначен за крайбрежните общини и 
основните му разпоредби включват задължението на участниците в урбанизацията за 
опазване на природните забележителности и забрана за каквото и да било строителство 
на по-малко от 100 м от брега извън урбанизираните зони. След над двадесет години 
прилагане на този закон равносметката е по-скоро положителна. Европейският съюз 
няма правомощия в областта на урбанизацията и благоустройството на крайбрежните 
зони, но би могъл поне да насърчи обмена на добрите законодателни и нормативни 
практики между отделните държави-членки. 
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6.3 През 1985 г. Федерацията за екологично образование създаде екомаркировката 

„Син флаг“. Вече съществува и Европейски син флаг. Тази екомаркировка е 
предназначена за крайбрежните общини и пристанища. Тя се присъжда при условие, 
че са изпълнени определени критерии за екологично възпитание, безопасност, чистота 
и предоставяне на местни услуги по плажовете, управление на отпадъците, управление 
на водите, качество на водата за къпане, пречиствателни съоръжения. За яхтените 
пристанища съществуват специфични критерии. Независимо от очевидната насоченост 
на тази инициатива към развитието на туризма, тя има неоспорими положителни 
страни. 

 
6.4 Екотуризмът или отговорният туризъм се развива навсякъде в Европа, като много 

често се насърчава от местните власти. Селският туризъм позволява да се осигурява 
допълнителен доход за земеделските производители в крайбрежните зони. 

 
7. Европейската политика в областта на рибарството 
 
7.1 Управлението на рибарството се намира в ръцете на Комисията. Европейската 

политика за устойчиво рибарство поставя под въпрос някои икономически модели, 
прилагани в този отрасъл, като това ще има тежки икономически и социални 
последици. Въпросът за устойчивото рибарство трябва да се разглежда през призмата 
на по-добрите научни знания, без които не може да има управление на рибните запаси 
в дългосрочен план. При този подход следва да се прави разлика между риболова в 
международни и териториални води поотделно за всеки морски регион, с оглед на 
разумното използване на субсидиите, което трябва преди всичко да бъде подчинено на 
изискването за по-добро управление на рибните запаси. 

 
7.2 Необходимо е също така да се прави разграничение между занаятчийския и 

промишления риболов. При занаятчийския риболов изграждането на европейска 
мрежа от ЗМЗ (защитени морски зони) би дало възможност за по-добро управление на 
крайбрежните рибни запаси, като гарантира в нериболовните сектори на тези зони 
висока естествена плътност на популациите и нормално полово съотношение, 
осигуряващи ефективно разпространение на ларвите и младите риби. Освен това би 
било целесъобразно да се насърчи създаването на „риболовни сдружения“ на 
риболовните предприемачи (подобно на тези, които съществуват в някои страни – 
кооперативи, асоциации, трудово-правни комисии в областта на риболова, регионални 
консултативни съвети и др.) с активното участие на научни консултанти, с цел по-
добро управление на крайбрежните риболовни зони с мащаб различен от 
управляваните понастоящем зони (води около пристанищата, крайбрежни зони на 
общини или други единици, основаващи се на административни или исторически 
съображения), за да се обхванат екологично хомогенни територии. Би могло да се 
предвиди създаването на мрежа на тези „риболовни сдружения“, за да се стимулира 
обменът на опит и добри практики. 
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7.3 Трябва да бъде повдигнат и въпросът за любителския риболов, тъй като той не е обект 

на задължителни разпоредби (в повечето страни регламентирането на любителския 
риболов в морето не е достатъчно обвързващо), нито на икономически ограничения 
(средствата, използвани от някои рибари-любители далеч надхвърлят стойността на 
техния улов) и мащабите му имат много сериозни последици за някои рибни видове. 

 
8. Крайбрежни стопански дейности 
 
8.1 Навсякъде из Европа от векове са се развивали различни крайбрежни стопански 

дейности: пристанища, корабостроителници, риболов. Европейският съюз разполага с 
едни от най-големите пристанища в света, но корабостроителните и риболовните 
дейности са изправени пред сериозни структурни затруднения. 

 
8.2 От края на Втората световна война насам европейските корабостроителници са 

подложени на конкуренция от страна на азиатските корабостроителници. Тази 
конкуренция принуди европейските корабостроителници да се преструктурират и да се 
специализират. Въпреки това някои от тях изпитват сериозни затруднения, като 
например полските корабостроителници в Гданск, Гдиня и Шчечин. Тази ситуация 
изисква значителни усилия по отношение на пренасочването и повишаването на 
квалификацията на работниците, и то не само в Полша. 

 
8.3 Освен това Европа съумя да развие една от водещите в света яхтени индустрии. Преди 

кризата в този отрасъл имаше над 37 000 предприятия с повече от 270 000 работници. 
Неговата дейност беше засегната от кризата с пълна сила. И тук трябва да се търси 
решение на трудната ситуация, в която се намират работниците. Пренасочването и 
повишаването на квалификацията на работниците в отрасъла е основен приоритет, 
наред със запазването на тази водеща европейска индустрия. 

 
8.4 Както бе посочено по-горе, изтощаването на рибните запаси, забраната на някои 

методи на риболов в Европейския съюз (но не и непременно в някои неевропейски 
страни), както и свръхуловът доведоха да разработването на европейска политика в 
областта на рибарството, която се отразява тежко на отрасъла, който е изправен пред 
необходимостта от политика за трудоустрояване и обучение. 

 
8.5 Аквакултурата е нова дейност, която трябва да отговори на растящото търсене на риба 

за консумация. Не трябва обаче да се премълчава, че това е съвсем различна от 
рибарството професия, сходна със животновъдството. Освен това тази дейност изисква 
определени санитарни и екологични мерки. 
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8.6 Устойчивото развитие на крайбрежните зони налага запазването на дейности, които са 
свързани с това географско разположение. Поддържането на селско стопанство, 
съобразено с крайбрежната околна среда, е целесъобразно в рамките на 
конфигурациите, благоприятстващи тази дейност. От друга страна, туризмът не би 
могъл да даде отговор на всички проблеми, свързани с пренасочването на работници, 
още повече че някои проекти за туристически инфраструктури могат да нанесат вреди 
на все още съществуващите по крайбрежието естествени местообитания. Европейският 
съюз трябва да обърне особено внимание на икономическите и социалните последици 
от политиката, която той води в тази специфична и уязвима икономическа среда. 

 
9. Повишаване на съпричастността към проблемите на морската среда 
 
9.1 40% от европейското население е концентрирано по 136 000 км брегови ивици, които 

привличат също така и по-голямата част от туристическите потоци. Богатата, но 
същевременно силно застрашена от тази висока гъстота на човешко присъствие морска 
среда трябва да бъде по-добре проучена. Програма за повишаване на съпричастността 
към проблемите на морската среда, адаптирана към всяка морска конфигурация, по 
примера на регионите и на подрегионите, определени в рамките на морската стратегия, 
и отнасяща се поне до петте морета и океана, които мият бреговете на Европейския 
съюз (Балтийско море, Северно море, Атлантически океан, Средиземно море и 
Черно море) би позволила по-добро разбиране и обосноваване на мерките за опазване 
на морската среда с цел борба срещу замърсяването, свръхулова или влошаването на 
състоянието на бреговите ивици в резултат на застрояването. Ето защо е много важно 
да се насърчи осигуряването на по-целенасочена информация за училищата и за 
местните и регионалните власти, които отговарят за управлението на крайбрежните 
райони. 

 
10. Глобалното изменение на климата и повишаването на морското равнище 
 
10.1 Глобалното затопляне ще доведе, от една страна, до повсеместно повишаване на 

морското равнище, а от друга, до зачестяване на екстремни и интензивни климатични 
явления (бури, урагани, торнадо). Последствията от това, вече осезаеми в някои 
страни, са ерозия на бреговете, изчезване на плажовете и подсилване на укрепителните 
съоръжения за защита на бреговете. Този проблем ще засегне по много различен начин 
европейските държави и региони и като цяло всички урбанизирани крайбрежни зони – 
на първо място всички пристанищни и курортни инфраструктури. Някои държави-
членки вече започнаха мащабни операции като плана „Delta“, разработен в 
Нидерландия след катастрофалното наводнение от 1953 г. или проекта „MoSE“ в 
Италия за опазването на Венеция. Необходимо е да бъдат разработени насоки на 
Общността, които да съпътстват по най-добрия начин тези предизвестени и 
необратими изменения, като едновременно с това отчитат и икономическите и 
екологичните интереси. 
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10.2 За да посрещне предизвикателствата, свързани с изменението на климата и 
последиците от него, Европейският съюз не трябва да се ограничава до превантивни 
мерки, а да започне изпълнението на мащабна научна и развойна програма с 
държавите-членки, в съответствие с принципа за сътрудничество между отделните 
научни центрове и общо използване на резултатите. Подобна инициатива би доказала 
ползата и дори необходимостта от тясно европейско сътрудничество в тази област. 

 
 
Брюксел, 20 януари 2010 г. 
 
 
 

_____________ 
 


