
Работен документ, изготвен от 

ГД "Морско дело и рибарство" 

с цел обсъждане със Страните-членки по време на 

техническата среща на ГКРСМ на 28-ми ноември 2018 г.

RPOA – SSF в Средиземно море и Черно море

Приоритетни действия и краткосрочни/средносрочни цели 



1. Заключения от 42-рата годишна среща на Генералната комисия по
риболова в Средиземно море (ГКРСМ) относно устойчивия
дребномащабен риболов:

1) Събиране на информация относно характеристиките на дребномащабния
риболов, използвайки данните от социално-икономическото проучване и
обсъждане на резултатите в рамките на Работната група по устойчив
дребномащабен риболов (РГУДР).

2) Пилотно прилагане на методологията за любителски риболов в Ливан,
Тунис и Турция, както и в други избрани страни, както е приложимо, с цел
разширяването на познанията относно този вид риболов, включително
неговото взаимодействие с УДР. При необходимост, актуализиране на
методологията в съответствие с резултатите от пилотното проучване.



3) Направляване и координиране на прилагането на техническите елементи

в рамките на Регионален план за действие за устойчив дребномащабен

риболов (RPOA-SSF), включително анализ на действията по него,

предоставен от специално назначен консултант в сътрудничество със

съответните работни групи и платформата „Приятели на УДР“, с цел

изготвяне на график с краткосрочни и средносрочни цели.

4) Допълнително усъвършенстване на инструмента за картографиране на 
текущите дейности, свързани с УДР, провеждани от регионалните 
организации, разширяване на неговия обхват чрез включване на 
допълнителни заинтересовани организации и осигуряване на онлайн 
достъп.



5) Включване на рибари в процеса по идентифициране на най-добрите

практики и решения за подобряване на УДР като източник на препитание

чрез повишаване на доходността и социалната зашита предвид

предстоящата конференция за социално развитие. [планирана за м. юни 2019

г. с Конференция по средата на периодаMedFish4Ever]

5) Оказване на съдействие за летен университет за рибари и други

заинтересовани лица.

Предвид факта, че приоритетните действия, посочени в параграф 56 от
RPOA-SSF, не бяха определени по време на 42-рата годишна среща в Малта е
необходимо да бъдат придвижени най-неотложните действия и да се
настоява за тяхното прилагане.



2. Параграф 56 от RPOA-SSF гласи, че:

‘‘ГКРСМ има задължението да определи по време на своята 42-ра среща

график, посочващ краткосрочните и средносрочни цели за

прилагането на действията, посочени в регионалния план

• RPOA-SSF трябва да бъде реализиран до 2028 г. (10 години). Има само 1 конкретна цел

за раздел достоен труд - организацията на конференция до 2019 г. по въпросите на

социалното развитие, заетостта и достойния труд във връзка с дребномащабния

риболов.

• ЕС относно плана указва приоритетна подкрепа на УДР по текущия Европейски

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР /EMFF/) (като например 100% държавна

помощ, замяна/модернизация на машините, придобиване на плавателен съд втора

ръка от млади рибари - право, запазено само за УДР;



Страните-членки трябва да изготвят национални планове за Управление на

дренбномащабните рибарство. Предложението за преразглеждане на Контролния

регламент има за цел получаването на надеждни и пълни данни за риболова,

включително УДР.

• Следователно ЕС следва да предложи приоритизирането на прилагането на сходни

действия.

• Предложените действия трябва да могат да бъдат реалистично приложени в

краткосрочен план от други сътрудничещи страни. Ще се търсят възможности да

предоставим финансова и техническа помощ на развиващите се сътрудничещи

страни (вероятно през фондовете на ГД "Политика за съседство и преговори за

разширяване"). Тази помощ трябва да бъде координирана с техническата помощ,

която трябва да бъде осигурена от ГКРСМ.



• След Техническата среща със Страните-членки през м. октомври 2018 г. в Малта

единствено Словения е подала предложение за приоритизиране на заглавия:

(Б.) Данни за дребномащабния риболов; (В.) Мерки за управление на

дребномащабния риболов; (Ж.) Достоен труд. Нямаме предложения от другите

Страни-членки.

• Предстои среща през м. март 2019 г. (Черна гора). Ние очакваме тази РГ да

обсъжда резултатите относно характеристиките на УДР на база извършените

дейности от 2017 г. до момента и да постигне консенсус относно заключенията.

Очаква се и отчет за постигнатите резултати от Платформата "Приятели на УДР"

с ясно предложение за приоритетните действия по прилагането на RPOA-SSF с

график. Трябва също да се идентифицират нуждите от техническата помощ при

прилагането на RPOA-SSF.



• Прилагането на тези цели трябва да се проследява ежегодно от сътрудничещите

страни и ГКРСМ заедно с доклада по прилагането на RPOA-SSF.

• В съответствие с пара. 57 от RPOA-SSF, ГКРСМ дава насоки и координира всички

действия с цел гарантиране на прилагането на регионалния план и изготвя

годишен доклад относно прилагането на действията, описани в RPOA-SSF, в

който се отразяват докладите, изготвени от крайбрежните страни.

• ГКРСМ организира конференция в средата на периода през 2024 г., на която да

се извърши оценка на осъществения напредък по прилагането на RPOA-SSF (пара.

59).



3. Предвид горното се предлага до 2019, 2020 и 2024 г. да бъдат

приложени следните действия по Регионалния план:

Общи разпоредби: Параграф 1: "Приемане във възможно най-кратки

срокове на единни характеристики на дребномащабния риболов в Средиземно

море и Черно море, които да отразяват тяхното социално и икономическо

значение и специфични особености, на база набор показатели (размер на

плавателния съд, използвано оборудване, продължителност на едно плаване с

цел риболов, риболовни дейности, независими от плавателния съд и др.)": до

края на 2019 г.



A. Научни проучвания: действие 2 до 2020 г. [в процес]; действие 4 до

2019 г.; действие 5 до 2024 г.

B. Данни за дребномащабния риболов: действие 7 до 2020 г.;

действие 8 до 2024 г.

C. Мерки за управление на дребномащабния риболов: действие 12 до

2019-2020 г.; действие 14 до 2020 г.; действие 15 до 2020 г. (поне

начало); действие 16 до 2020 г. или по-рано; действие 17 до 2024 г.;

действия 18, 19, 21 до 2020 г.



D. Верига на стойността при дребномащабния риболов: действия 

22 и 28 до 2024 г.

E. Участие на дребномащабния риболов в процеса по вземане на 

решения: действие 32 до 2020 г.

F. Изграждане на капацитет: действие 38 извършено (Платформа 

Приятели на УДР); действия 39 и 42 до края на 2019 г.



G. Достоен труд: действие 45 започва през 2019 г. и преминава към

прилагане до 2024 г.

H. Роля на жените: действие 47 до 2020 г.

I. Климат и околна среда: действия 53, 54 до 2024 г.


