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AZ INTEGRÁLT TENGERPOLITIKA

Az integrált tengerpolitika a tengerekkel kapcsolatos valamennyi európai uniós politika
holisztikus megközelítése. Arra az elképzelésre alapozva, hogy az Unió – a tengerekkel
és óceánokkal kapcsolatos politikák összefogásával – nagyobb haszonra tehet szert kisebb
környezeti hatás mellett, az integrált tengerpolitika olyan szerteágazó területeket ölel fel, mint
a halászat és akvakultúra, a hajózás és tengeri kikötők, a tengeri környezet, a tengeri kutatás, a
tengeri energiatermelés, a hajógyártás és a tengerrel kapcsolatos iparágak, a tengerfelügyelet,
a tengeri és part menti turizmus, a foglalkoztatás, a part menti régiók fejlesztése, valamint a
tengeri ügyekkel kapcsolatos külkapcsolati politika.

JOGALAP

Az Európai Tanács 2007. december 14-i, brüsszeli ülésének tengerpolitikával kapcsolatos
következtetései.
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös
halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról,
valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről.
A fentiekkel összhangban a közös halászati politikát az uniós politikákkal és különösen
a tengerpolitikával (a bevezető rész 17. preambulumbekezdése) összefüggő módon kell
érvényesíteni, és a 34. cikk (1) bekezdésének e) pontja elrendeli, hogy a Bizottság nyújtson
iránymutatást az akvakultúrával kapcsolatos tevékenységeknek a tengeri, parti és szárazföldi
területrendezésbe való beépítéséért.
Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapról.

MÉRFÖLDKÖVEK

— 2005. március: a Bizottság uniós integrált tengerpolitikáról szóló közleményt terjeszt elő,
amely az EU tengerpolitikájáról szóló zöld könyv tervezett célkitűzéseit határozza meg;

— 2007. október: a Bizottság előterjeszti az EU integrált tengerpolitikájára vonatkozó
javaslatot – amelyet kék könyv néven ismerünk (COM(2007) 0575) – és egy ehhez
kapcsolódó cselekvési tervet (SEC(2007) 1278);

— 2007. december: az Európai Tanács üdvözli az integrált tengerpolitikát, és felkéri a
Bizottságot, hogy tegyen jelentést a 2009 végéig elért haladásról;

— 2010. szeptember: a Bizottság előterjeszti az integrált tengerpolitika 2011–2013 közötti
időszakra vonatkozó folyamatos pénzügyi támogatási programjáról szóló rendeletre
irányuló javaslatát (COM(2010) 0494);

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_SEC(2007)1278
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0494
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— 2011. december: az Európai Parlament és az Európai Tanács elfogadja a fent említett
rendeletet, amely az integrált tengerpolitika jelenlegi jogalapját képezi;

— 2012. október 8.: a tengerpolitikáért felelős európai miniszterek, illetve a Bizottság
a növekedést és foglalkoztatást célzó tengerészeti és tengerhasznosítási menetrendet
fogadnak el.

CÉLKITŰZÉSEK

Az integrált tengerpolitika egy olyan keretrendszer, amely a tengerhez kapcsolódó különféle és
néha egymással összeütköző tevékenységek alakulását és koordinálását segíti elő a következő
célokkal:
— az óceánok és tengerek fenntartható kihasználásának maximalizálása annak érdekében,

hogy lehetővé váljon a tengeri és a part menti régiók növekedése a következők tekintetében:

— hajózás: az európai tengeri szállítás hatékonyságának javítása és hosszú távú
versenyképességének biztosítása egyrészt a korlátok nélküli európai tengeri
szállítási térség létrehozása, másrészt a 2008–2018 közötti időszakra vonatkozó
tengeri szállítási stratégia révén;

— tengeri kikötők: iránymutatások kiadása a kikötőkre vonatkozó környezetvédelmi
jogszabályok alkalmazására és új kikötői politikára vonatkozó javaslat;

— hajógyártás: a technológiai innováció és a több, tengeri ágazatot átfogó klaszterek
európai hálózatának ösztönzése;

— tengeri munkahelyek: a szakmai képesítések megerősítése, hogy az ágazat jobb
karrierlehetőségeket kínáljon;

— környezet: az éghajlati változások part menti övezetekre gyakorolt hatásának
csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás, illetve a hajókról származó
szennyezés és üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése;

— halászati gazdálkodás: a visszadobások és a kártékony halászati gyakorlatok (a
veszélyeztetett élőhelyeken folytatott fenékvonóhálós halászat) megszüntetése,
valamint az illegális, nem bejelentett, nem szabályozott halászás felszámolása és
a környezetre nézve biztonságos akvakultúra népszerűsítése;

— a tengerpolitika tudás- és innovációbázisának felépítése a következők révén:

— átfogó európai tengerkutatási stratégia (a tengervédelmi stratégiáról szóló
keretirányelv (a 2008/56/EK irányelv)); a hetedik kutatási keretprogram (2007–
2013) hozzájárult a végrehajtásához a kutatásra épülő innováció révén, a tengeri
ügyek integrált megközelítése érdekében;

— közös, ágazatokon átnyúló felhívások és lehetőségek az innovációra a kék
gazdaságban a Horizont 2020 kutatási és technológiafejlesztési keretprogramban
(2014–2020);

— az éghajlatváltozással és annak a tengerhasznosítási tevékenységekre, a
környezetre, a part menti övezetekre és szigetekre kifejtett hatásával kapcsolatos
kutatások támogatása;

— európai tengertudományi partnerség, amelynek célja párbeszéd kialakítása a
tudományos közösségben, az iparban és a politikai döntéshozók körében;

— a part menti régiókban az életminőség javítása a következők révén:



Az Európai Unió ismertetése - 2017 3

— a part menti és tengeri turizmus ösztönzése;

— a tengeri projektek és a part menti régiók közösségi finanszírozására vonatkozó
adatbázis elkészítése;

— közösségi katasztrófamegelőzési stratégia létrehozása;

— az Unió legkülső régiói és szigetei tengeri lehetőségeinek fejlesztése;

— az EU vezető szerepének elősegítése a nemzetközi tengerészeti ügyekben a következők
révén:

— tengeri ügyekben folytatott együttműködés a bővítési politika, az európai
szomszédságpolitika és az Északi Dimenzió keretében, a közösen megosztott
tengerek tengerpolitikai kérdéseinek és irányításának kezelésére;

— az EU tengerpolitikájának a főbb partnerekkel folytatott, strukturált párbeszéd
útján történő külső kivetítése;

— a tengeri Európa láthatóságának növelése a következők révén:

— Európa Tengeri Atlaszának „elindítása” a közös európai tengeri örökség előtérbe
helyezésének eszközeként;

— a Tengerek Európai Napjának megünneplése minden évben május 20-án;

— a tengerpolitikai ügyek koordinálására szolgáló belső koordinációs struktúrák létrehozása,
illetve a part menti régiók felelősségi körének és illetékességének meghatározása.

EREDMÉNYEK

Számos konkrét intézkedés született a tengerpolitikáról szóló cselekvési tervvel összhangban:
— a Bizottság közleménye az európai tengerkutatás és a tengerhasznosítású célú kutatás

európai stratégiájáról (COM(2008) 0534), amely konkrét eszközöket és mechanizmusokat
javasol a tengerkutatás és a tengerhasznosítású célú kutatás javítására;

— a Bizottság közleménye a tengeri szélenergiáról (COM(2008) 0768), amelyben
megnevezi az európai szélenergiában rejlő potenciál kiaknázása érdekében leküzdendő
kihívásokat, és hangsúlyozza, hogy szükség van a jobb ipari és technológiai
megoldásokra, a szélerőműparkok hatásának realisztikus értékelésén alapuló uniós
környezetvédelmi jogszabályok alkalmazására, valamint az energiatermelés és
energiaigény kiegyensúlyozására, illetve az energia fogyasztási gócokba való eljuttatására
képes, intelligens villamosenergia-hálózatokra;

— a Bizottság közleménye az Európai Unió tengeri szállítási politikájára vonatkozó
javaslatokról és stratégiai célkitűzésekről (COM(2009) 0008), amely a biztonságos, védett
és hatékony hajózást ösztönzi, valamint „A korlátok nélküli európai tengeri szállítási
térség létrehozása céljából” című közlemény és cselekvési terv (COM(2009) 0010),
amelyet a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések
alaki követelményeiről szóló irányelvre irányuló javaslat (COM(2009) 0011) kísér – e
dokumentumok mindegyike a bürokrácia csökkentését és az uniós kikötők közötti tengeri
szállítás megkönnyítését célozza meg;

— a balti-tengeri régióra vonatkozó stratégia (COM(2009) 0248), az első makrorégiós szintű
átfogó stratégia, valamint az integrált tengerpolitika regionális szintű végrehajtásának
irányába tett első fontos lépés, amely 80 kiemelt projekt listáját tartalmazza. E
stratégiával teljes mértékben összehangolva, a Bizottság elfogadott egy uniós szintű

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0534
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0768
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0011
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0248
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menetrendet, A balti-tengeri régióra vonatkozó fenntartható kék növekedés menetrendje
(SWD(2014) 0167) címmel, amely az innováció és a fokozott fenntarthatóság következetes
megközelítésén alapul;

— a Bizottság közleménye a földközi-tengeri térségben folytatott tevékenységek jobb
irányítását célzó integrált tengerpolitikáról (COM(2009) 0466), amelynek célja, hogy
kiegészítse azokat a különböző ágazati intézkedéseket, amelyeket az EU a Földközi-tenger
térségében támogat;

— a Bizottság közleménye az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójáról
(COM(2009) 0536), amely kiegészíti a korábbi regionális kezdeményezéseket azáltal,
hogy megvizsgálja, hogyan kell az integrált tengerpolitikát kiterjeszteni a szélesebb
nemzetközi dimenzió felé, valamint egy uniós keretrendszer létrehozását irányozza elő a
tengerügyek globális kezelése érdekében, ami megerősítené az EU szerepét a nemzetközi
fórumokon;

— a Bizottság „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” című közleménye (COM(2010) 0461),
amelynek célja, hogy javítsa az európai tengerekről és óceánokról rendelkezésre álló
tudományos ismeretek felhasználását az adatgyűjtés és adat-összeállítás koordinált
megközelítése révén;

— az EU Fekete-tengerre vonatkozó stratégiája[1], amely létrehozza a béke, demokrácia,
virágzás és stabilitás övezetét, és rendelkezik az EU energiabiztonságáról;

— a Bizottság Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia kidolgozásáról szóló
közleménye (COM(2011) 0782) az atlanti térségben a munkahelyteremtést és a növekedést
kívánja előmozdítani a térség tengeri potenciáljának előtérbe helyezésével. Egy atlanti
fórum a 2013. május 13-án elfogadott cselekvési terv révén határozta meg az elsőbbségben
részesülő fellépéseket, lehetővé téve az EU strukturális alapjainak a 2014–2020-as
időszakban a tengeri növekedés támogatása céljából való finanszírozásra használását;

— a Bizottság „Kék növekedés: A fenntartható tengergazdálkodási és tengergazdasági
növekedés lehetőségei” című közleménye (COM(2012) 0494) a tagállamokkal és
minden releváns érintettel közös kezdeményezést indít a kék gazdaság potenciáljának
felszabadítására;

— az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló 1052/2013/EU rendelet
a határon átnyúló bűncselekmények feltárása, megelőzése és visszaszorítása, valamint a
migránsok életének védelme érdekében;

— a tengeri területrendezés keretét létrehozó 2014/89/EU irányelv, amelynek célja
a tengeri gazdaságok fenntartható növekedésének, illetve a tengeri erőforrások
használatának előmozdítása, biztosítva, hogy minden tengerhez kapcsolódó tevékenység
alapját megfelelő tervezés képezze, amivel nagyobb szinergia érhető el a különféle
tengerhasznosítási tevékenységek között;

— a Bizottság „A tengerfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés révén elérhető
jobb helyzetismeret: további lépések az EU tengeri területeire kiterjedő közös
információmegosztási környezet keretében” című közleménye (COM(2014) 0451) a
tengerfelügyelet hatékonyságát és költséghatékonyságát szándékszik növelni az ágazatok
közötti megfelelő, biztonságos és hatékony adatmegosztás lehetővé tétele révén. Ide
tartoznak a parti őrség, a forgalomfigyelés, a környezeti figyelése, a környezetszennyezés

[1]HL C 136. E, 2012.5.11., 81. o.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0461
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0782
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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megelőzése, a halászat, a határellenőrzés, az adóügyi és általános jogalkalmazó, valamint
tengerészeti hatóságok;

— az Arktiszra vonatkozó, integrált európai uniós szakpolitikáról szóló közös
közlemény (JOIN(2016) 0021) a nemzetközi együttműködés fokozására összpontosít az
éghajlatváltozás hatásaira való reagálás, illetve a fenntartható fejlesztés előmozdítása és -
segítése során, különösen az európai Északi-sarkvidéken;

— az Európai Unió adriai– és jón–tengeri régióra vonatkozó stratégiája (COM(2014) 0357)
koherens makroregionális stratégia kereteit biztosítja, illetve egy cselekvési tervet a tengeri
kihívásokkal való szembenézésre és a lehetőségek kiaknázására a résztvevő országok
közötti együttműködés útján.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A különféle politikai területeket egyesítő, integrált megközelítés új politikai területre terjed
ki. A Parlamentben a tengerpolitikai ügyek is több bizottság hatáskörébe tartoznak, míg a
Bizottságnál a MARE főigazgatóságot úgy szervezték át, hogy jobb koordinációt nyújtson, a
Tanácsnál pedig az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa felelősségi körébe tartozik az
integrált tengerpolitika. A Parlament megtette az első lépést a jobb szinergia megteremtése felé a
80, különféle politikai csoportból érkező képviselőből álló, horizontális és frakcióközi fellépést
is lehetővé tevő munkastruktúrában működő, Gesine Meissner (ALDE) vezette, a tengerekkel
és part menti területekkel foglalkozó munkacsoport felállításával.
Az integrált tengerpolitikáról szóló zöld könyvre vonatkozó jelentés elkészítéséért felelős
parlamenti munkacsoport a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságból, a Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságból, illetve a Halászati Bizottságból (e
két utóbbi véleményt kibocsátó társbizottság volt), valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottságból (vélemény) állt. A 2007. július 12-i „Az
Európai Unió jövőbeni tengerpolitikája felé: európai elképzelések az óceánok és a tengerek
jövőjéről” című első európai parlamenti állásfoglalás[2] a következőkre hívja fel a figyelmet:
— a tengerpolitika legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás, amit a hajók gázkibocsátásának

csökkentése, a hajózási kibocsátáskereskedelem megvalósíthatóságának értékelése és a
megújuló energiák ösztönzése révén lehet kezelni;

— jobb európai hajózás jobb európai hajókkal, a levegőszennyezés csökkentése, ugyanakkor
a tengeri biztonság, valamint a dolgozókat érintő szociális jogszabályok javítása;

— jobb európai part menti tengerpolitika, ideértve a jobb európai kikötőket is, amit kohéziós
politikai eszközökkel lehet megvalósítani;

— fenntartható part menti turizmus, a környezet által játszott, az ágazat túléléséhez
elengedhetetlenül fontos szerep elismeréseként;

— fenntartható tengeri környezet, annak elismeréseként, hogy mindenképpen meg kell óvni
és számos esetben helyre kell állítani;

— integrált halászati politika a kisüzemi halászati érdekek védelmezésére, valamint a
járulékos fogások és a visszadobások jelentette probléma megszüntetésére, illetve az
akvakultúra növekvő társadalmi-gazdasági jelentőségének elismertetésére;

— tengeri kutatás, energiatermelés, technológia és innováció, amelyek célja, hogy kielégítő
tagállami és uniós finanszírozás mellett megfelelő választ adjanak a fenntarthatóság

[2]HL C 175. E, 2008.7.10., 531. o.
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jelentette kihívásra egy „Európai Tengertudományi Konzorcium” létrehozásával, valamint
hogy összegyűjtsék az ismereteket;

— közös tengerpolitika, amelynek célja létrehozni egy olyan közös európai tengeri térséget,
amely hozzájárul az EU-n belüli tengeri szállítás és szolgáltatások belső piacának
integrációjához.

A Parlamentnek „Az EU integrált tengerpolitikája” című, a Bizottság ebben a témában kiadott
közleményére reagáló 2008. május 20-i állásfoglalása[3] a Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottság – a Halászati Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményén alapuló –
jelentésén alapul.
A Parlament jelentéstervezetet állított össze a Bizottság 2009. októberi, az integrált
tengerpolitikáról szóló közleménycsomagjáról (COM(2009) 0466, COM(2009) 0536,
COM(2009) 0538, COM(2009) 0540), társbizottsági eljárás keretében (az eljárási szabályzat
50. cikke) a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal mint illetékes bizottsággal és
a Halászati Bizottság véleményével. Az integrált tengerpolitikáról – az elért eredmények
értékeléséről és az új kihívásokról szóló, 2010. október 21-i állásfoglalás[4] megerősítette, hogy
a Parlament alapvetően kedvezően értékeli az integrált tengerpolitikát.
2011. november 24-én a jelentésért felelős Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
ajánlása nyomán a Parlament elfogadta az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató
programról szóló álláspontját (2010/0257(COD)).
A Tanács általi elfogadása után a jelentés immáron 1255/2011/EU rendeletként mind a mai napig
az integrált tengerpolitika kereteként szolgál.
2013. július 2-án a Parlament állásfoglalást fogadott el a kék növekedésről[5], üdvözölve
a Bizottság kék növekedésről szóló közleményét, amelyben ez utóbbi rámutat a tengeri
gazdaságnak az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés, valamint a foglalkoztatási
lehetőségek generálása terén észlelhető potenciáljára. Ez az állásfoglalás az integrált
tengerpolitika fellendítésére és támogatására törekszik, hangsúlyozva, hogy a kék növekedés
stratégiája (az integrált tengerpolitika részeként) a szinergiák és az összehangolt politikák
kialakulására ösztönöz, ezáltal európai hozzáadott értéket termelve.
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (EMFF) szóló rendeletről 2014. április 16-án
tartott plenáris szavazás során az Európai Parlament támogatta azt, hogy az EMFF teljes
költségvetésének 5%-át különítsék el az integrált tengerpolitika céljaira a 2014–2020-as
időszakban, ezzel négyszeresen megnövelve az integrált tengerpolitikára szánt összeget.
Kutatás a Halászati Bizottság (PECH) számára:
— A szélesebb körű fenntartható akvakultúra hosszú távú gazdasági és ökológiai hatása[6]

(2014);

— A halászattal kapcsolatos idegenforgalmi tevékenység fejlesztésének távlatai[7] (2014);

— Az olaj- és földgázkitermelés során bekövetkezett balesetek hatása az európai uniós
halászatra[8].

Priit Ojamaa

[3]HL C 279. E, 2009.11.19., 30. o.
[4]HL C 70. E, 2012.3.8., 70. o.
[5]HL C 75., 2016.2.26., 24. o.

[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
[7]ISBN: 978-92-823-5470-4, https://bookshop.europa.eu/en/home/
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513996/IPOL-
PECH_NT(2014)513996_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0538
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0540
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2010/0257(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
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