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AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁLT TENGERPOLITIKÁJA

Az Európai Unió integrált tengerpolitikája a tengerekkel kapcsolatos valamennyi
európai uniós politika holisztikus megközelítése. Azon az elképzelésen alapul,
hogy az Unió – a tengerekkel, óceánokkal és partokkal kapcsolatos széles körű
tevékenységei összehangolásával – nagyobb hasznot húzhat tengeri térségeiből
kisebb környezeti hatás mellett. Az integrált tengerpolitika célja tehát az úgynevezett
kék gazdaság megerősítése, kitérve az összes tengeri gazdasági tevékenységre.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 42. cikke, 43. cikkének (2) bekezdése,
91. cikkének (1) bekezdése, 100. cikkének (2) bekezdése, 173. cikkének
(3) bekezdése, 175. cikke, 188. cikke, 192. cikkének (1) bekezdése, 194. cikkének
(2) bekezdése és 195. cikkének (2) bekezdése.
Az Európai Unióról szóló szerződés nem rendelkezik kifejezetten a tengerpolitikával
kapcsolatos jogalkotási hatáskörről. Ugyanakkor az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapról szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
amely az EUMSZ fent említett cikkein alapul, jogi keretet biztosít a tengerpolitika
végrehajtásához.

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

Annak köszönhetően, hogy egyre köztudottabb a tény, mely szerint minden, a
tengerrel kapcsolatos tevékenység összefügg egymással, miközben a kapcsolódó
tengerpolitikák és döntéshozatali folyamatok ágazatonként még mindig meglehetősen
széttöredezettek, erőfeszítések születtek egy holisztikus és koherensebb szakpolitikai
keret kialakítására. Következésképpen a 2005–2009 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai célkitűzéseiben (COM(2005) 0012) a Bizottság integrált szakpolitikai
megközelítést szorgalmazott a tengerügyek terén. 2007 októberében a Bizottság
elindította az Európai Unió integrált tengerpolitikáját (COM(2007) 0575). Azóta
a Bizottság két beszámolót nyújtott be a haladásról – 2009 októberében
(COM(2009) 0540) és 2012 szeptemberében (COM(2012) 0491) –, ezek ismertetik az
EU integrált tengerpolitikájának és a kapcsolódó tengerészeti ágazati politikáknak a
főbb eredményeit. Végül az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató köztes
program létrehozásáról szóló 1255/2011/EU rendeletet az 508/2014/EU rendelet
hatályon kívül helyezte.
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CÉLKITŰZÉSEK

Az EU integrált tengerpolitikája (IMP) olyan szakpolitikai keret, amelynek célja
valamennyi tengeri tevékenység és part menti régió fenntartható fejlődésének
előmozdítása az óceánokat, a tengereket, a szigeteket, a part menti és legkülső
régiókat és a tengeri ágazatokat érintő szakpolitikák összehangolásának javítása,
valamint horizontális eszközök kidolgozása révén. Az IMP fő célkitűzései és a
kapcsolódó cselekvési területek (COM(2007) 0575) a következők:
— az óceánok és tengerek fenntartható kihasználásának maximalizálása annak

érdekében, hogy lehetővé váljon a tengeri és a part menti régiók növekedése a
fuvarozás, a tengeri kikötők, a hajóépítés, a tengerészeti munka, a környezet és
a halállománnyal való gazdálkodás tekintetében;

— a tengerpolitika tudás- és innovációs alapjának kiépítése az átfogó európai
tengerkutatási stratégia (pl. a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (a
2008/56/EK irányelv))és a Horizont 2020 program (2.4.5) révén;

— a part menti régiók életminőségének javítása a part menti és tengeri turizmus
ösztönzése, egy közösségi katasztrófamegelőzési stratégia kidolgozása, valamint
az EU legkülső régióiban és szigeteiben rejlő tengeri lehetőségek fejlesztése
révén;

— az EU vezető szerepének előmozdítása a nemzetközi tengerügyekben a
nemzetközi óceánpolitikai irányítás szintjén folytatott megerősített együttműködés
révén, valamint – európai szinten – az európai szomszédságpolitika (5.5.5) és az
Északi Dimenzió (5.5.3) révén;

— a tengeri Európa láthatóságának növelése az „Európai Tengeri Atlasz” internetes
alkalmazás mint a közös európai tengeri örökség kiemelésének eszköze révén,
valamint a tengerek európai napjának május 20-i megünneplése által.

EREDMÉNYEK

Az integrált tengerpolitika a következő, egymáshoz közelítő szakpolitikai területeket
öleli fel:
1. Kék növekedés
A „kék növekedés” egy, a Bizottság által 2012-ben elfogadott hosszú távú
stratégia (COM(2012) 0494), amelynek célja a kék gazdaságban rejlő lehetőségek
felszabadítása és a fenntartható tengeri és tengerhasznosítási gazdasági
tevékenységek fejlesztésének támogatása. Középpontjában az akvakultúra, a part
menti turizmus, a tengeri biotechnológia, az óceánenergia és a tengerfenék-bányászat
áll. Ezt követően a Bizottság közleményt tett közzé az innovációnak a kék gazdaságban
betöltött szerepéről (COM(2014) 0254). A Bizottság vezető szerepet játszott néhány,
az Unió kék növekedését előmozdító alapvető kezdeményezéssel is:
— a tengeri szélenergiáról szóló közlemény (COM(2008) 0768), amely az

energiapolitikai célkitűzések 2020-ig és azt követően történő megvalósításához
szükséges intézkedésekkel foglalkozik;
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— stratégiai iránymutatás az uniós akvakultúra fenntartható fejlesztéséhez
(COM(2013) 0229 végleges);

— a kék energiáról szóló közlemény (COM(2014) 0008), amely cselekvési tervet
határoz meg az európai tengerekben és óceánokban rejlő potenciál 2020-ig és azt
követően történő kiaknázására;

— a part menti és tengeri turisztikai ágazat európai növekedési és foglalkoztatási
stratégiája (COM(2014) 0086).

— 2016-ban a köz- és magánszférabeli érdekelt felek és szervezetek – köztük az
óceánenergetikai ágazat képviselői, a tagállamok és régiók képviselői, donorok és
civil szervezetek – csoportja, az Óceánenergetikai Fórum elkészítette „Az európai
óceánenergetika megépítése” című stratégiai menetrendet.

2. Tengeri adat- és tudásbázis
Az átfogó tengerkutatás, valamint a tengerre vonatkozó adatok gyűjtése és
integrálása kulcsfontosságú a tengerekre alapozó tevékenységek fenntartható
fejlődése szempontjából. Ennek érdekében a Bizottság 2008-ban elindította az európai
tengerkutatási és tengerhasznosítási célú kutatási stratégiát (COM(2008) 0534).
Ez konkrét intézkedéseket és mechanizmusokat javasol a tengerkutatás és
a tengerhasznosítású célú kutatás javítására. 2010-ben a Bizottság elfogadta
„A tengerekkel kapcsolatos tudás stratégiáját” (a tengerismereti stratégiát)
(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. Végül a zöld könyvvel
kapcsolatos konzultációt (COM(2012) 0473) követően a Bizottság 2014-ben
közzétette a tengerekkel kapcsolatos tudás 2020 stratégiájára vonatkozó ütemtervét
(SWD(2014) 0149).
3. Tengeri területrendezés
Az óceánokra gyakorolt egyre több emberi hatás, a különböző célokra – például
a halászati tevékenységekre, a megújuló energiaforrásokat hasznosító tengeri
létesítményekre és az ökoszisztéma megőrzésére – szolgáló tengeri területek iránti
gyorsan növekvő kereslet és verseny rávilágított arra, hogy sürgősen szükség van
egy integrált óceángazdálkodásra. A Parlament és a Tanács ezért elfogadta a
tengeri területrendezés (MSP) keretének létrehozásáról szóló 2014/89/EU irányelvet[1].
Célja a tengeri gazdaságok fenntartható növekedésének és a tengeri erőforrások
felhasználásának előmozdítása jobb konfliktuskezelés és a különböző tengeri
tevékenységek közötti nagyobb szinergia révén.
4. Integrált tengerfelügyelet
A biztonságos tengeri környezet a tengeri gazdasági tevékenységek fejlesztéséhez
is elengedhetetlen. Az integrált tengerfelügyelet célja, hogy közös módszereket
biztosítson a felügyelet különböző területein – például a határellenőrzésben,
a tengeri környezetszennyezés ellen és a tengeri környezet védelmében, a
halászati ellenőrzésben, az általános bűnüldözésben és a honvédelemben –

[1]HL C 257., 2014.8.28., 135. o.
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tevékenykedő hatóságok közötti információ- és adatmegosztásra. A Bizottság 2009-
ben meghatározta az EU tengeri területeire kiterjedő közös információmegosztási
környezet (CISE) kialakításának irányadó elveit (COM(2009) 0538), 2010-ben pedig
előterjesztette a CISE létrehozására vonatkozó ütemtervet (COM(2010) 0584).
Később, 2014-ben a Bizottság közleményt tett közzé a közös információmegosztási
környezet érdekében teendő következő lépésekről (COM(2014) 0451), amelyeket
jelenleg a Bizottság és az EU/EGT tagállamai közösen dolgoznak ki. E közlemény
a tengerfelügyelet hatékonyságát és költséghatékonyságát szándékszik növelni az
ágazatok közötti megfelelő, biztonságos és hatékony adatmegosztás lehetővé tétele
révén. Végső soron a tengeri CISE az EU tengerhajózási biztonsági stratégiájának
(EUMSS) fontos sarokköve (3.4.11) azáltal, hogy előmozdítja a tengerfelügyeleti
hatóságok közötti információcserét.
5. A tengeri medencékre vonatkozó stratégiák
A tenger sajátos gazdasági, társadalmi és környezeti jellemzőinek való jobb megfelelés
érdekében a Bizottság integrált tengergazdálkodási stratégiát terjesztett elő az
Unió valamennyi tengerére és óceánjára vonatkozóan. A tengeri medencékre
vonatkozó stratégia egy régióra szabott megközelítés, amely az ugyanazon tengeri
medencén belüli országok közötti együttműködésen alapul a tengeri gazdaság
és a tengeri környezet védelmének fejlesztése terén jelentkező közös kihívások
és lehetőségek kezelése érdekében. 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. A
Bizottság egyéb tengermedencékre vonatkozó stratégiákat fogadott el a Fekete-
tenger (COM(2007) 0160), az Atlanti-óceán (COM(2011) 0782), az adriai- és jón-
tengeri régió (COM(2014) 0357), az Északi-sarkvidék (JOIN(2016) 0021) és az EU
legkülső régiói (COM(2017) 0623) vonatkozásában. A Földközi-tenger medencéjét
illetően két kezdeményezés indult: (COM(2009) 0466) és (COM(2017) 0183). E
regionális stratégiák révén az EU szorosabb együttműködést alakít ki a közös tengeri
medencék nem uniós országaival is, nemzetközi dimenzióval ruházva fel az integrált
tengerpolitikát.
Tekintettel a tengeri ökoszisztémák és a tengeri tevékenységek határokon átnyúló
jellegére, erőteljes nemzetközi együttműködésre van szükség a fent említett integrált
tengerpolitikai célkitűzések eléréséhez. A Bizottság már 2009-ben közleményt tett
közzé az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójáról (COM(2009) 0536), hogy
megerősítse az EU szerepét a nemzetközi fórumokon. A Bizottság és a főképviselő
2016-ban közzétette az óceánok jövőjét szolgáló nemzetközi óceánpolitikai irányítási
menetrendről szóló közös közleményét (JOIN(2016) 0049). Ez a biztonságos,
védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt óceánok érdekében 50 intézkedést foglal
magában, amelyeket világszerte végrehajtanak. Folyamatosan zajlanak erőfeszítések
a nemzetközi óceánpolitikai irányítás megerősítésére is.
A Bizottság számos konkrét intézkedést indított a tengerpolitikáról szóló cselekvési
tervvel összhangban:
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— A biztonságos, védett és hatékony hajózás előmozdítását célzó uniós tengeri
szállítási politikára vonatkozó stratégiai célokról és ajánlásokról szóló közlemény
(COM(2009) 0008);

— Közlemény és cselekvési terv a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség
létrehozása céljából (COM(2009) 0010)

— A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó
nyilatkozattételi követelményekről szóló irányelvre irányuló javaslat
(COM(2009) 0011).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament kezdettől fogva aktívan támogatta az Unió integrált tengerpolitikájának
létrehozására irányuló különböző kezdeményezéseket. A jövőbeli tengerpolitikáról
szóló bizottsági zöld könyvre válaszul a Parlament 2007. július 12-én állásfoglalást[2]

fogadott el a tengerpolitika integrált megközelítésének támogatásáról. Az Unió integrált
tengerpolitikájának hivatalos elindítását követően a Parlament számos állásfoglalást[3]

fogadott el az EU integrált tengerpolitikájáról, válaszul a Bizottság e témáról szóló több
közleményére. A Parlament és a Tanács 2011. november 30-án elfogadta az integrált
tengerpolitika továbbfejlesztését és végrehajtását támogató program létrehozásáról
szóló 1255/2011/EU rendeletet[4]. Ez a rendelet már nem hatályos, és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU rendelet[5] (3.3.4) elfogadásával a
közös halászati politika legutóbbi reformja során hatályát vesztette.
A Parlament 2013. július 2-án állásfoglalást[6] fogadott el a kék növekedésről. 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.
A Parlament és a Tanács 2013. november 30-án elfogadta az európai határőrizeti
rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló 1052/2013/EU rendeletet[7]. Ennek célja a
határokon átnyúló bűncselekmények felderítése, megelőzése és leküzdése, valamint
a migránsok életének védelme.
2018. január 16-án a Parlament állásfoglalást fogadott el „Nemzetközi óceánpolitikai
irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend a 2030-ig tartó időszakra
vonatkozó fenntartható fejlesztési célok összefüggésében”[8] címmel. Az irányítás
az ember által folytatott minden hagyományos és új tengeri és tengerhasznosítási
tevékenységre kiterjed, a halászatot is ideértve.
2019. március 27-én a Parlament jogalkotási állásfoglalást[9] fogadott el egy, az egyes
műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai

[2]HL C 175. E, 2008.7.10., 531. o.
[3]HL C 70. E, 2012.7.8., 70. o., HL C 125. E, 2013.5.31., 274. o.
[4]HL L 321., 2011.12.5, 1. o.
[5]HL L 149., 2014.5.20., 1. o.
[6]HL C 75., 2016.2.26., 24. o.
[7]HL L 295., 2013.11.6., 11. o.
[8]HL C 458., 2018.12.19., 9. o.
[9]Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0305.
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parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásának céljából. A körforgásos gazdaság
megalapozásának keretében említi, hogy a műanyagot tartalmazó halászfelszerelést
használóknak meg kell fontolniuk az újrafelhasználható elemek alkalmazását és
eldobás helyett a rendszerek többszöri használatát.
2019. április 4-én a Parlament jogalkotási állásfoglalást[10] fogadott el egy, a
tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadásának céljából. Ezzel is arra törekszik, hogy fokozza a tengeri
biztonságot, illetve csökkentse a tengeri szennyezés szintjét a tengerészeti
szakképzés kialakítása, illetve a nemzetközi szabályoknak és a technológiai
fejlődésnek megfelelő tanúsítás kidolgozása révén.
2017. április 17-én a Parlament jogalkotási állásfoglalást[11] fogadott el az Európai
horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról.
A globális kihívások hét klasztere közül egy a fenntartható és gazdaságilag virágzó
akvakultúrára és halászatra, valamint a kék növekedésre és a kék gazdaságra irányuló
kutatást foglalja magában.
2019. június 5-én a Parlament és a Tanács elfogadta az egyes műanyagtermékek
környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 irányelvet[12].
2019. június 20-án a Parlament és a Tanács elfogadta a tengerészek képzésének
minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által
kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/1159 irányelvet[13].
A Parlament és a Tanács 2019. június 20-án elfogadta az európai egyablakos
tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/1239 rendeletet.[14]. Ennek fő
célja, hogy harmonizált szabályokat állapítson meg a kikötői megállásokhoz
szükséges adatszolgáltatásra vonatkozóan, különösen annak biztosítása révén, hogy
ugyanazon adatkészleteket minden egyes nemzeti egyablakos tengerügyi ügyintézési
rendszernek ugyanolyan módon lehessen bejelenteni.
2019. november 28-án a Parlament állásfoglalást[15] fogadott el az ENSZ
2019. évi, madridi (Spanyolország) éghajlatváltozási konferenciájáról (COP25). Ez
arra emlékeztet, hogy az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló egyik legkomolyabb
kihívás, és globális erőfeszítésekre szólít fel az ellene való küzdelem érdekében.
Hangsúlyozza, hogy a kellő időben végrehajtott nemzetközi együttműködés, a
szolidaritás, valamint az együttes fellépés iránti határozott elköteleződés jelenti az
egyetlen megoldást a bolygó megóvása iránti kollektív felelősségünk vállalásához.
A Parlament 2020. január 15-én állásfoglalást fogadott el az európai zöld
megállapodásról[16]. Ez támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az ENSZ

[10]Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0354.
[11]Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0396.
[12]HL L 155., 2019.6.12., 1. o.
[13]HL L 188., 2019.7.12., 94. o.
[14]HL L 198., 2019.7.25., 64. o.
[15]Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0079.
[16]Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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biológiai sokféleségről szóló, 2020. októberi konferenciáján tűzzenek ki globális,
kötelező érvényű célt a biológiai sokféleség védelmére és helyreállítására. Sürgeti
továbbá a Bizottságot, hogy adjon „kék” dimenziót a zöld megállapodásnak, és többek
között egy „óceán- és akvakultúra-ágazati cselekvési terv” kidolgozása révén teljes
mértékben építse be az óceáni dimenziót a zöld megállapodás kulcsfontosságú
elemeként.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

	Az Európai Unió integrált tengerpolitikája
	Jogalap
	Háttér-információk
	Célkitűzések
	Eredmények
	Az Európai Parlament szerepe


