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СЪВЕТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
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POLGEN 165 
POLMAR 5 
PESC 1222 
COSDP 859 
AGRI 659 
TRANS 328 
JAI 685 
ENV 766 
PECHE 400 

 
БЕЛЕЖКА 
От: Генералния секретариат на Съвета 
До: Делегациите 
Относно: Неофициална конференция на равнище министри относно интегрираната 

морска политика: Декларация от Лимасол, (Лимасол, 8 октомври 2012 г.) 
 
 

Приложено се изпраща на делегациите за тяхна информация Декларацията от Лимасол, 

одобрена на неофициалната конференция на равнище министри относно интегрираната 

морска политика на ЕС в Никозия на 7 октомври 2012 г. 

 

_________________



 
14792/12  mlk/ags 2 
ПРИЛОЖЕНИЕ  DQPG   BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проект за декларация на министрите от ЕС, отговарящи за интегрираната морска 

политика, и на Европейската комисия относно програма за растеж и работни места за 

морския сектор и морското корабоплаване 

„Декларация от Лимасол“ 

 

Ние, министрите, отговарящи за интегрираната морска политика на 

държавите — членки на Европейския съюз, на Хърватия и на Европейското 

икономическо пространство, под председателството на Ефтемиос Флурендзу, 

министър на комуникациите и благоустройството, и в присъствието на 

Деметрис Христофиас, президент на Република Кипър, Жозе Мануел Барозу, 

председател на Европейската комисия, и Мария Даманаки, комисар по 

рибарството и морското дело, по повод неофициалната среща на министрите 

на 7 октомври 2012 г. в Никозия, Кипър, постигнахме съгласие по следното: 

 

1. Като имаме предвид, че сегашният икономически контекст налага Европейският съюз 

да предприеме бързи и ефективни мерки за възстановяване въз основа на 

интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж; Като отчитаме, че по отношение на 

целите на „Европа 2020“ държавите членки трябва да прилагат новаторски подход, 

който да разкрие нови източници на растеж и работни места;  

2. Като отчитаме, че морският сектор и морското корабоплаване са основни движещи 

сили за растеж и работни места за икономиката на ЕС предвид факта, че годишната им 

брутна добавена стойност възлиза на 495 милиарда евро, че европейците, заети в тези 

сектори в държавите — членки на ЕС, наброяват 5,4 милиона души и че 88 милиона 

европейци работят в крайбрежни региони, населявани от повече от 205 милиона души;  

3. Като изтъкваме, че държавите — членки на ЕС, споделят няколко морски басейна с 

трети страни и че морските басейни, най-отдалечените региони и асоциираните 

отвъдморски страни и територии са стратегически пътища от и до вътрешния пазар и че 

са важни за разработването и изпълнението на интегрираната морска политика; 
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4. Като отчитаме, че разработването от 2007 г. насам на интегриран подход към морския 

сектор, съгласуван с други секторни политики, допринася за укрепването на капацитета 

на Европа да постигне максимално устойчиво използване на океаните, моретата и 

крайбрежията, като същевременно гарантира безопасността на хората и доброто 

екологично състояние на океаните и моретата;  

5. Отчитаме значението на продуктите и услугите на морските екосистеми и опазването 

на морската среда като важен елемент за устойчиво развитие и благоденствие;  

6. Като изтъкваме колко е важно да се насърчава диалогът, засиленото сътрудничество и 

обменът на добри практики в морската област на регионално и международно равнище; 

Като припомняме, че всички дейности в океаните и моретата, включително 

предприеманите в рамките на интегрираната морска политика, следва да се провеждат в 

съответствие с правната рамка, установена от Конвенцията на Организацията на 

обединените нации по морско право и другите действащи международни конвенции в 

тази област. 

ДИНАМИЧНА ПРОГРАМА ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА ЗА МОРСКИЯ СЕКТОР И МОРСКОТО 

КОРАБОПЛАВАНЕ 

 

7. Потвърждаваме, че моретата и океаните на Европа предлагат непроучени 

възможности за иновации, устойчив растеж и заетост;  

8. Изтъкваме, че стратегията „Европа 2020“ следва да бъде подкрепена от динамична 

програма за океаните и моретата, която да подпомага растежа, конкурентоспособността 

и потенциала за създаване на работни места с цел постигане на устойчива „синя 

икономика“;  

9. Призоваваме европейските институции да подкрепят устойчивото развитие на 

дейности в морския сектор и морското корабоплаване в контекста на многогодишната 

финансова рамка за 2014—2020 г., наред с другото в рамките на политиката на 

сближаване, без да се засягат резултатите от текущите преговори; 

10. Подкрепяме подходящото разработване и изпълнение на интегрирани стратегии за 

морските басейни и на макрорегионални стратегии като значими фактори за 

насърчаване на устойчивото развитие в крайбрежните региони. 
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Като вземаме предвид посоченото по-горе, потвърждаваме и работим за изпълнението на 

общите си цели за европейска програма за морския сектор и морското корабоплаване, и по-

конкретно за: 

11. Засилване на конкурентоспособността на морския транспорт на ЕС, поддържане на 

водещата му роля в световен план и увеличаване дела на морските превози на кратки 

разстояния в търговията в рамките на ЕС, като същевременно се развиват 

инфраструктурата и услугите в пристанищата на ЕС;  

12. Максимално увеличаване на възможностите за иновации в европейското 

корабостроене и сектора за морско оборудване с цел подобряване на екологичните 

показатели на корабите, диверсифициране в нововъзникващи сектори и възползване от 

повишеното търсене на плавателни съдове за развлечение; 

13. Допринасяне за целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на въглеродните 

емисии и възобновяемата енергия и създаване на нови възможности за заетост чрез 

увеличаване на производството и проучването на морски възобновяеми 

източници на енергия, така че да се укрепи световната водеща позиция на ЕС; 

14. Гарантиране на непрекъсната наличност на енергия и свързаните с нея услуги на 

европейския пазар; без да се застрашава безопасността на хората и доброто 

екологично състояние на океаните и моретата; 

15. Подкрепа за научните изследвания и иновациите с цел подобряване на устойчивостта 

и конкурентоспособността на аквакултурите и насърчаване на устойчиви 

дейности в областта на рибарството главно чрез повишаване на избирателността и 

създаване на повече продукти с добавена стойност; 

16. Насърчаване на отглеждането на продукти от аквакултури с цел да се стимулира 

потенциалът за растеж на водорасли и други биопродукти. Поддържане на развитието 

на сектора за „сини“ биотехнологии и насърчаване на достъпа и честното и 

справедливо поделяне на ползите от използването на генетични ресурси; 

17. Подкрепа за развитието на силно диверсифициран и устойчив крайбрежен и 

морски туризъм в Европа, в т.ч. морско и крайбрежно наследство, морски и 

развлекателни дейности и круизи, чрез решаване на проблемите с 

конкурентоспособността, сезонността, диверсификацията на продуктите, връзките, 

подобрената инфраструктура и умения;  
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18. Насърчаване на разработването на нови технологии за безопасно и устойчиво 

събиране на полезни изкопаеми в морето чрез създаване на допълнителни 

възможности за устойчивото проучване и използване на суровини за промишлеността и 

зелените технологии.  

„СИНЯ ИКОНОМИКА“ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 

РАСТЕЖ 

Потвърждаваме отново, че растежът може да се стимулира чрез съгласувана и ефективна 

държавна политика, в която се определят необходимите условия за цялостното развитие на 

„синята икономика“. Тази политика следва да намали административната и регулаторната 

тежест и да отстрани пречките пред иновациите и инвестициите. Ето защо призоваваме 

участващите страни: 

19. Да укрепват иновациите и изследванията в областта на морския сектор и 

морското корабоплаване, за да се гарантират целенасочени и междусекторни научни 

изследвания, целящи реализиране на високия потенциал за растеж на „синята 

икономика“, по-специално чрез програмата „Хоризонт 2020“; 

20. Да работят за ефективното развитие и достъпност на познанието за морската 

среда, главно като подобряват наблюдението на океаните, морските научни 

изследвания и картографирането на морското дъно на водите на държавите членки до 

2020 г.; 

21. Да подкрепят интегрирането на морското наблюдение за постигането на активна 

оперативна обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС до 2020 г. 

като резултатен и икономически ефективен начин за защита на интересите на ЕС; 

22. Да изтъкват значението на подобреното морско управление, включително на по-

активното сътрудничество, на съответното равнище сред компетентните органи, които 

работят за постигането на по-чисти, по-безопасни и по-сигурни морета и океани; 

23. Да подобряват прозрачността при планирането на инвестициите и балансирания подход 

между съответните сектори и заинтересовани страни, като развиват морско 

пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони в 

държавите членки и в техните трансгранични райони, за да се осигури съгласуваност с 

екологичните, социалните и икономическите цели; 
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24. Да постигнат до 2020 г. или поддържат добро екологично състояние на морските води, 

като продължат да изпълняват ефективно задълженията си по Рамковата директива за 

морската стратегия, която представлява екологичният стълб на интегрираната морска 

политика, в т.ч. изграждане на съгласувана мрежа от защитени морски зони, и да 

прилагат стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.; 

25. Да въвеждат подходящи практики на управление, превенция и адаптация, за да 

засилват устойчивостта на крайбрежните райони, морските екосистеми и морските 

дейности по отношение на въздействието, което оказва изменението на климата; 

26. Да увеличават възможностите за кариера в морския сектор и морското 

корабоплаване и тяхната привлекателност, като изграждат връзки между 

образованието, науката и промишлеността, осигуряват съответното обучение и 

насърчават култура на безопасност и подходяща трудова мобилност;  

27. Да гарантират, че местните общности, работната ръка в периферните райони на Европа 

и гражданското общество участват в разработването на новаторски дейности и се 

възползват от тях, по-специално чрез европейските морски клъстери и 

сътрудничество със социалните партньори; 

28. Да укрепват секторното и междусекторното сътрудничество, да обменят добри 

практики и да насърчават диалога на международно, национално и регионално 

равнище както между държавите членки, така и с трети страни, които имат общ 

морски басейн с ЕС, и с международни и регионални организации; 

29. Призоваваме Съвета да одобри тази политическа програма като съществен елемент от 

стратегията на Съюза за растеж и работни места, призоваваме Комисията и 

предстоящите председателства, в тясно сътрудничество с други институции на ЕС, да 

предприемат необходимите инициативи и въз основа на настоящата декларация да 

определят ключови етапи с цел по-нататъшното разработване и прилагане на 

интегрираната морска политика. 

 

 

 

_________________ 


