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Link Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija

2005–2009 m. strateginiuose tiksluose Komisija nurodė, kad „būtina suformuoti 
visapusišką jūrų politiką, skirtą sukurti klestinčią jūrų ekonomiką ir aplinką tausojan
čiu būdu išnaudoti visą jūrinės veiklos potencialą.“ Remdamasi 2005 m. kovo 2 d. 
Komunikatu ji nusprendė, kad Žalioji knyga dėl būsimosios ES jūrų politikos, kurią
Komisija turi priimti pirmąjį 2006 m. pusmetį, bus tokios visapusiškos ES jūrų
politikos kūrimo pirmuoju žingsniu. 

Atsižvelgdama į šiuos sprendimus Komisija priėmė Žaliąją knygą. Žaliąją knygą reikėt
ų suprasti atsižvelgiant į ES tausaus vystymosi politiką, nes ji yra viena tos politikos 
dalių. Platesniame jūrų kontekste pagal Lisabonos darbotvarkę siekiama skatinti 
augimą ir kurti darbo vietas tausojančiu būdu, užtikrinančiu jūrų aplinkos apsaugą. 
Taip Žaliojoje knygoje yra pripažįstamas vandenynų lemiamas vaidmuo gerinant vis 
didesnio ES piliečių, gyvenančių, dirbančių ir poilsiaujančių pakrančių regionuose skai
čiaus gyvenimo kokybę.

Sąryšį tarp šių elementų užtikrina jūros ir vandenynai, supantys mūsų žemyną ir jo 
tolimiausius regionus bei atliekantys daugybę funkcijų. Jie ne tik turi esminę vertę, bet 
ir yra visų jūrų veiklos rūšių pagrindiniai ištekliai. Žalioji knyga parengta kaip atsakas į
Komisarų priežiūros grupės vadovaujamai jūrinių reikalų grupei duotą įgaliojimą
atlikti europiečių ekonominės veiklos, susijusios su vandenynais ir jūromis arba daran
čios jiems įtaką bei jų tvarkymo politikos tyrimą, ieškant geriausio būdo suteikti 
europiečiams galimybę tausiu būdu gauti daugiau naudos iš vandenynų.

Tikimasi, kad Žalioji knyga sukels plačias bei atviras diskusijas tarp suinteresuotųjų
šalių ir visuose valdymo lygmenyse. Komisija skatins šias diskusijas ir padės jas 
organizuoti.

Žaliosios knygos apibūdinimas

Bendrajame įvade aprašoma dabartinė situacija ir nurodomas knygos pagrindas. Iki 
šiol mūsų politika jūrų transporto, pramonės, pakrantės regionų, atviros jūros 
energetikos, žuvininkystės, jūrų aplinkos, socialinės ir ekonominės sanglaudos bei 
kitose svarbiose srityse buvo vykdoma atskirai, nes nebuvo atsižvelgiama į tai, kad 
tarp šių sričių yra ryšis. Nebuvo analizuojama, kaip šios politikos sritys galėtų būti 
suderintos, kad sustiprintų viena kitą. Taigi atėjo laikas sujungti šiuos elementus ir 
sukurti naują vandenynų tvarkymo viziją.

Žaliojoje knygoje siekiama pradėti diskusijas dėl būsimosios ES jūrų politikos, kuri b
ūtų visapusiška jūrų ir vandenynų atžvilgiu.

Įvade pažymima, kad jūrų politika turėtų būti Lisabonos strategijos dalimi ir turi 
atspindėti valdymo principus, kurių pagrindas yra ekologinės sistemos, taip pat pabrė
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žiama, kad ES veiksmai reikalingi tik tada, kai jie suteikia papildomos vertės 
nacionaliniams bei vietos veiksmams.

2 skyrius: Europos pirmavimo išlaikymas tausaus jūrų transporto vystymo srityje

Antrajame skyriuje kalbama apie jūrų ekonomikos svarbą ir jos augimo perspektyvas 
bei nustatomi jos konkurencingumo šaltiniai. Kalbama apie pranašumus, kuriuos 
ekonomikai suteikia pati jūrų aplinka, žinios apie vandenynus, bendrovių k
ūrybingumas ir dirbančiųjų įvairiuose sektoriuose profesionalumas; klausiama, kaip vie
šosios valdžios institucijos gali padėti padidinti šiuos pranašumus. Toliau kalbama apie 
sąsajas tarp ekonomikos sektorių ir apie reguliavimo sistemą.

Šiame skyriuje nustatoma, kad sparčiai augančios globalizacijos pasaulyje jūrinių
sektorių plėtros pagrindu ir toliau turi būti novatoriški produktai. Tuo vadovaujantis, 
nurodomos Bendrijos programos, sukurtos moksliniams tyrimams bei inovacijoms 
skatinti; siūlomos labiau integruoto požiūrio idėjos, įtraukiant valstybių narių
veiksmus.

Pabrėžiamas lemtingas Teminės jūrinės strategijos vaidmuo užtikrinant ekologinį
tausumą bei jūrų saugios laivybos teisės aktų vaidmenį. 

Nagrinėjama ką galima padaryti siekiant, kad nemažėtų europiečių, pasirenkančių j
ūrininko profesiją skaičius ir siekiant pagerinti šių darbų kokybę.

Sveikinamas labiau integruoto požiūrio kūrimas, šiuo metų vykstantis privačiame 
sektoriuje (grupių sudarymas) bei siūloma, kaip galėtų būti vystoma reglamentavimo 
aplinka jūriniuose sektoriuose. Šiame skyriuje raginama pradėti diskusiją dėl 
supaprastinimo, remiantis suinteresuotų šalių pareiškimais apie tokius atvejus, kai 
įstatymai, sukurti vienos politikos krypčių poreikiams bei tikslams patenkinti, gali tur
ėti nenumatytų bei prieštaringų pasekmių kitiems jūrininkystės tikslams. Šiame 
skyriuje taip pat aptariamos dilemos, susijusios su galimais EB veiksmais jūrų laivų
registrų klausimu ir su neprivalomo ES registro kūrimu.

Skyriuje kalbama apie būtinybę atsižvelgti į naujus sunkumus, su kuriais susiduriama j
ūrų srityje, aptariamos pasaulio klimato kaitos pasekmės aprašomi kai kurie 
perspektyvūs pokyčiai energetikos srityje ir nustatomas didelis „mėlynosios“
biotechnologijos potencialas.

3 skyrius: maksimalus gyvenimo kokybės pakrantės regionuose gerinimas

Šiame skyriuje nagrinėjamas pakrantės regionų vaidmuo jūrų reikaluose. Kalbama apie 
sveikos jūrų aplinkos svarbą užtikrinant vis didėjančio piliečių skaičiaus gyvenimo 
kokybę. Nagrinėjami įvairūs pavojai, kurie kyla pakrantėms bei jų gyventojams, kaip 
su jais susidoroti ir transformuoti į galimybes. Kalbama apie svarbų vaidmenį, kurį jūr
ų turizmas vaidina vietos ekonomikos regionuose ir kaip geriau užtikrinti turizmo 
ilgalaikę kokybę. Pabaigoje kalbama apie tai, kaip geriausia valdyti sudėtingas sąsajas 
tarp veiklos jūroje ir sausumoje taip, kad tos veiklos stiprintų viena kitą.
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4 skyrius: Priemonės, skirtos veiklai vandenynuose reguliuoti 

Šiame skyriuje nagrinėjamos kelios svarbios priemonės, reikalingos sustiprinti tausų
vandenynų ir jūrų valdymą. 

Svarstoma, kokio pobūdžio duomenys apie jūras ir vandenynus bei su jais susijusią
žmogaus veiklą turi būti prieinami; nustatoma, kad būtina sukurti platų ES jūrų
duomenų tinklą bei toliau integruoti ir vystyti jau esamus tinklus, kurių tikslas 
–nustatyti laivų judėjimą ES pakrančių vandenyse.

Remiantis ekosisteminio valdymo metodu, pasiūlytu Teminės jūrinės strategijoje, 
siekiama sukurti teritorinę planavimo sistemą, reikalingą ekonominei veiklai pakrančių
vandenyse reguliuoti. Galiausiai kalbama apie svarbų vaidmenį, kurį gali turėti pakrant
ės regionams EB finansinė parama, ypač struktūriniai fondai (ERPF, ESF) bei 
Sanglaudos fondas.

5 skyrius: Valdymas

Europos Sąjungoje

Naujuoju požiūriu į vandenynus ir jūras metamas iššūkis tradiciniams sektoriniams ir 
geografiškai ribotiems požiūriams bei propaguojamas integruotos politikos 
formavimas, grindžiamas subsidiarumo principu. Dėl technologinės pažangos, 
įskaitant pažangą, susijusią su jūrų kontrole ir stebėsena, įmanoma integruoti duomenų
perdavimo paslaugas tokiu lygiu, apie kurį praeityje net nebuvo girdėta. Technologijų
valdomo masto ekonomija geriausiai realizuojama remiantis integruotąja politika. Teis
ės įgyvendinimas jūrose yra geriausiai organizuojamas koordinuojant valstybėse nar
ėse esamų nepakankamų ir brangių išteklių panaudojimą. Šiame skyriuje išsamiau išai
škinama integruotos jūrų politikos vystymo reikšmė bei nustatomi kai kurie jūrų
politikos formavimo bendrieji principai. Taip pat siūloma, kokiu būdu suskirstyti EB ir 
valstybių narių numatoma veiklą, įgyvendinant teritorinį planavimą.

Jūrų valdymas turėtų remtis regioninės politikos patirtimi sektorių politikos 
koordinavimo srityse, bendradarbiavimu tarp suinteresuotų šalių pagal gerosios 
patirties ir partnerystės pavyzdį.

Šiame skyriuje taip pat nurodomas nepakankamas integracijos lygis tarp daugelio 
valstybių narių įvairios jūrų veiklos pakrančių vandenyse. Siūloma, kad būtų naudinga 
siekti didesnio koordinavimo ir vieningumo tarp veiksmų ir valstybių narių.

Taip pat minimi papildomi veiksmai, kuriais turi būti papildyta Bendroji ES jūros erdv
ė (įskaitant pakrantės laivybą tarp valstybių narių), taip pat minima ES pakrantės 
apsaugos kūrimo idėja. Nelegalios veiklos didėjimas, įskaitant prekybą žmonėmis ir 
terorizmą, yra minimas kaip vienas iš veiksnių, dėl kurių kuo greičiau reikia pasiekti 
geresnį esamų nacionalinių išteklių koordinavimą ir bendrą aprūpinimą naujais i
štekliais. Pabrėžiamas didėjantis valstybių narių karinių jūrų laivynų dalyvavimas 
civilinėje veikloje.
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Tarptautinėje arenoje

Šiame skyriuje teigiama, kad jūrų politikoje turi būti išorės aspektai, nes pasaulio 
vandenynai tarpusavyje susiję, o taisyklių kūrimas dažnai yra pasaulinio masto. Iš tikr
ųjų didžioji jūrų politikos dalis žengia už Europos ribų ir tokios problemos, kaip 
klimato kaita, jūrų aplinkos ir biologinės įvairovės apsauga, laivyba bei žuvininkystė
geriau reguliuojami pagal tarptautines taisykles. Taigi, kai ES atsiras naujų jūrų
politikos idėjų, ji norės tomis idėjomis pasidalyti su visa tarptautine bendruomene. Jei 
ji matys, kad reikalingos naujos tarptautinės taisyklės, ji norės prisidėti prie jų
įgyvendinimo, palaikydama tų taisyklių kūrimą. Jeigu tarptautinio lygmens veiksmai 
bus nesėkmingi, ES turi prisiimti atsakomybę ir svarstyti, kokių veiksmų, numatytų
Sutartyje, galima imtis. Jei kai kuriose trečiosiose šalyse pritrūks tarptautinių susitarim
ų taikymo gebėjimo arba veiksmingo valdymo, ES pasinaudos savo išorės politikos 
priemonėmis, kad paskatintų situacijos pagerinimą. Galiausiai šiame skyriuje aiškiai 
sakoma, kad nors Europos jūrų politikoje yra reikalinga bendra sistema, ją vykdant 
reikės atsižvelgti į Europos geografinės padėties realijas ir įvairovę.

6 skyrius: Europos jūrų paveldo panaudojimas ir Europos jūrų tapatumo įtvirtinimas

Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip galima paskatinti veiklą jūrų paveldo srityje, ją
siejant su kitais jūrų sektoriais, ir kaip švietimas gali prisidėti prie stiprėjančio bendro 
vandenynų bei jūrų vaidmens mūsų gyvenime vizijos vystymo. Tai gali padėti sukurti 
geresnį jūrininkų profesijų įvaizdį ir pagerinti darbo kokybę jūrų sektoriuose.

7 skyrius: Tolesni veiksmai – konsultacijos procesas

Šiame skyriuje pabrėžiamas Komisijos įsipareigojimas išklausyti suinteresuotąsias šalis 
konsultacinio laikotarpio metu iki 2007 m. birželio mėn. pabaigos. Iki 2007 m. 
pabaigos Komisija nusiųs Tarybai ir Parlamentui komunikatą, kuriame apibendrins 
konsultacijos proceso rezultatus ir pasiūlys tolesnius veiksmus.


