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P6_TA-PROV(2007)0343
Būsimoji Europos Sąjungos jūrų politika. Europos vandenynų ir jūrų vizija 
2007 m. liepos 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimosios Europos Sąjungos 
jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija (2006/2299(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Link Europos Sąjungos būsimos jūrų 
politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija“ (COM(2006)0275),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl salų padėties ir gamtinių bei 
ekonominių veiksnių sąlygotų apribojimų regioninės politikos srityje1,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, 
Žuvininkystės komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6-0235/2007),

A. kadangi tolimiausiuose Europos regionuose esančios jūros ir vandenynai žymiai prisideda 
prie ES geografinio dydžio ir įvairovės; ES jūros kranto linijos ilgis yra 320 000 km, ties 
ja gyvena trečdalis Europos gyventojų, įskaitant 14 mln. salų gyventojų,

B. atsižvelgdamas į tai, kad jūrų pramoninis ir paslaugų sektoriai, išskyrus žaliavas, sudaro 
3–6 proc. Europos BVP, o visų pakrančių zonų įnašas į BVP sudaro 40 proc.;
atsižvelgdamas į tai, kad 90 proc. išorės prekybos apimties ir 40 proc. ES vidaus 
prekybos gabenama jūrų keliais, ir kad Europos laivynas sudaro 40 proc. pasaulio 
laivyno,

C. kadangi Lisabonos strategijos taikymas jūrų politikai ne tik siejasi su konkurencingumo 
pagerinimu, bet taip pat daro įtaką ir kitiems politikos ramsčiams, kaip pavyzdžiui: ES 
sukuria darnų ir geresnės kokybės užimtumą jūrų srityje,

D. kadangi šalia Europos esančiuose vandenynuose ir jūrose yra dideli transporto koridoriai, 
kurie priima didelius transporto kiekius; kadangi vandenynai ir jūros visame pasaulyje 
teikia dideles galimybes talpos požiūriu; kadangi vandenynai ir jūros yra vertingi ne tik 
ekologiniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu požiūriu,

E. atsižvelgdamas į tai, kad laivų eismui tenka apie 4 proc. viso pasaulyje išmetamo CO2
kiekio, kas sudaro 1000 mln. tonų, o jūrų pramonės išmetimams netaikomas Kioto 
protokolas. atsižvelgdamas į Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) tyrimą, kuriame 
prognozuojama, kad iki 2020 m. jūrų pramonės išmetamų dujų, prisidedančios prie 
klimato kaitos, kiekis padidės virš 70 proc.; atsižvelgdamas į tai, kad iš laivuose esančių 
aušinimo įrangos sistemų be CO2 kasmet dideliais kiekiais išeina kitos šiltnamio efektą 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0082.
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sukeliančios dujos,

F. kadangi daugelyje jūrinės veiklos sričių tobulėjimą skatina pažangus laivų atnaujinimas ir 
remontas; kadangi Europos laivų statybos pramonė ir platus jos įrangos gamintojų ir 
paslaugų teikėjų tinklas pasaulyje skatina jūrinės įrangos atnaujinimą,

G. kadangi laivai išmeta mažiau šiltnamio dujų nuplaukdami vieną  tonmylę nei kitos 
transporto rūšys ir dėl technologijų tobulėjimo nuolat gerėja šio sektoriaus efektyvumas; 
kadangi yra stipri politinė valia skatinti laivybą siekiant sumažinti krovinių transporto 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį,

H. atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų aplinkosaugos programos apskaičiavimus, pagal 
kuriuos apie 80 proc. jūrų užteršimo sudaro nuotekos,

I. atsižvelgdamas į tai, kad jūrų laivų eismas taip pat sukelia didelius įvairių rūšių nuotekų 
kiekius, pvz., nuotekos iš konteinerių valymo, laivuose esančių virtuvių, skalbyklų ir 
sanitarinių įrenginių, balasto vanduo ir netyčia nutekanti nafta; atsižvelgdamas į tai, kad 
laivui plaukiant taip pat atsiranda skirtingos kietos atliekos, kurių tik maža dalis patenka į 
uostų rezervuarus, o didžioji dalis deginama jūroje arba tiesiog išmetamą į vandenį,

J. atsižvelgdamas į tai, kad šiais laikais dideliuose laivuose gabenami dideli kuro kiekiai, 
kuris įvykus avarijai ar incidentui gali sukelti rimtas ekologines problemas ir praeityje 
sukėlė didelių nuostolių, o galimybės priversti atlyginti žalą yra nedidelės,

K. atsižvelgdamas į tai, kad oficialiais duomenimis, apie 80 proc. nelaimingų atsitikimų 
jūrose įvyksta dėl žmogiškojo faktoriaus, t.y., klaidų,

L. atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu daugumos didelių laivų išėmimas iš eksploatacijos 
vyksta besivystančių šalų uostuose, kur jie demontuojami nepriimtinomis socialinėmis ir 
ekologinėmis sąlygomis, ir kad daugumoje atvejų šių laivų pardavimas neeuropietiškiems 
supirkėjams vyksta siekiant apeiti Bazelio konvencijos dėl tarpvalstybinio pavojingų 
atliekų pervežimo ir jų tvarkymo kontrolės nuostatas, pagal kurias draudžiama 
eksportuoti laivus kaip ypatingą atliekų rūšį,

M. kadangi jūros vandens lygis kyla, pakrančių regionams, gyventojams ir pramonei, pvz., 
pakrančių turizmui, taip pat kyla pavojus,

N. kadangi būtina, kad valstybės narės ir jų valdžios institucijos vykdytų su įvairia jūrine ir 
pakrančių veikla susijusį lankstų teritorijų planavimą,

O. atsižvelgdamas į tai, kad kitos ES transporto rūšys pirmauja pasaulyje pagal nustatytas 
pavojingų medžiagų išmetimo ribas, ir todėl Europos pramonė yra viena pažangiausių ir 
naujoviškiausių pasaulyje, ir kad tvari Europos pramonės ateitis ilgalaikiu laikotarpiu gali 
būti užtikrinta tik pasitelkiant naujoves,

P. atsižvelgdamas į tai, kad Europos jūrų saugos agentūra (EMSA), Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX), 
Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra ir aplinkos agentūra  yra ES agentūros, 
vykdančios įvairias su jūromis susijusias užduotis, ir į tai, kad tarp jų akivaizdžiai 
nevyksta jokių oficialių mainų,
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Q. atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2004 m. jūrų greitkeliai yra tarp 30 prioritetinių TEN 
transporto projektų, tačiau nebuvo padaryta beveik jokios pažangos,

R. atsižvelgdamas į tai, kad vandenynai ir jūros yra gyvybės Žemėje pagrindas ir atlieka 
svarbų vaidmenį vykstant klimato kaitai, kadangi svarbus integruotosios jūrų politikos 
tikslas turėtų būti apsaugoti ir tvariai išsaugoti jų išteklius; ketvirtadaliui jūrų žuvų 
išteklių gresia pavojus išnykti, iš jų 17 proc. sugaunama per daug ir 7 proc. labai 
sumažėję, tik 1 proc. išteklių pamažu atsigauna, o 52 proc. žuvų išteklių jau dabar 
naudojama taip, kad daugiau naudoti neįmanoma. Mokslininkai perspėja, kad komercinė 
žvejyba gali nutrūkti jau šimtmečio viduryje (2048),

S. kadangi žuvininkystės sektorius yra ypač reguliuojama ekonomikos sektorius ir todėl 
būtina užtikrinti, kad būtų taikomos visos priemonės, kurios garantuotų, kad visi minėti 
reglamentavimai virstų gera patirtimi ir puikiais rezultatais; kadangi siekiant užtikrinti 
žuvų ištelkių tvarumą, būtina atkreipti dėmesį į daugelį įvairių veiksnių, kurie daro įtaką 
žuvų ištekliams, pavyzdžiui, klimato kaita, kenkėjai, tarša, naftos ir dujų gavyba, jūrų 
vėjo ūkiai, smėlio ir žvyro gavyba,

T. kadangi per dvidešimt metų ES žuvininkystės sektorius bus performuotas dėl tokių išorės 
veiksnių, kaip klimato kaita ir žmonių veikla, ir kadangi tokios transformacijos poveikis 
jau jaučiamas Šiaurės jūros menkių ištekliuose, todėl būti veiksmingai kovoti su klimato 
kaitos priežastimis,

U. kadangi jūros ir vandenynai yra labai svarbūs gaminant energiją iš alternatyvių šaltinių ir 
didinant energijos tiekimo saugumą,

V. kadangi turi būti atsižvelgta į atokiausių Europos regionų ir salų ypatybes nelegalios 
migracijos, gaivalinių nelaimių, transporto ir biologinės įvairovės požiūriu,

W. kadangi didelė dalis ES išorės sienų yra jūrų sienos ir jų kontrolė bei apsauga jūrinėms 
valstybėms narėms sudaro papildomų sąnaudų,

X. kadangi Viduržemio ir Juodoji jūra tenka ir ES valstybėms narėms, ir trečiosioms šalims, 
o pastarosios turi mažiau išteklių aplinkos apsaugos taisyklėms ir saugumo bei saugos 
priemonėms įgyvendinti,

1. džiaugiasi, kad Komisija pateikė pirmiau minėtą žaliąją knygą, kurioje pirmą kartą 
aprašomos jūrų politikos sritys, susijusios su laivų statyklomis, laivyba, laivų saugumu, 
turizmu, žvejyba, uostų politika, jūrų aplinka, tyrimais, pramone, teritorijų planavimu ir 
kitomis, ir aptariama jų tarpusavio priklausomybė; taip pat pritaria integruotam požiūriui 
į jūrų politiką; mano, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės turi galimybę parengti į 
ateitį nukreiptą jūrų politiką, kurią sudarytų apgalvotas jūrų aplinkos apsaugos ir 
naujoviško, protingo jūrų naudojimo derinys ir kurios svarbiausias aspektas būtų tvarumo 
užtikrinimas. Europos Sąjunga turi galimybę tapti naujoviškos ir tvarios jūrų politikos 
pradininke. Siekiant šio tikslo, reikia valstybių narių ryžto. Pastebi, kad ateityje Europos 
Parlamentas kiekvieną ES pirmininkaujančią valstybę vertins pagal jūrų politikos srityje 
padarytą pažangą;

2. džiaugiasi jūrų politika, kuria raginama integruoti su jūrų reikalais susijusią politiką, 
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veiksmus ir sprendimus, kuriais skatinamas didesnis ir geresnis visų subjektų, kurių 
veikla daro poveikį Europos vandenynams ir jūroms, veiklos koordinavimas, atvirumas ir 
bendradarbiavimas;

3. pažymi, kad atsakomybė už jūrų politiką ir veiksmus tenka ir ES valdžios institucijoms, ir 
valstybių narių vyriausybėms, ir regionų bei vietos valdžios institucijoms, visų lygių 
valdžios institucijos turėtų vykdyti labiau koordinuotą politiką ir užtikrinti, kad vykdant 
veiksmus jūrų sektoriuje būtų visiškai atsižvelgta į daugybę jų tarpusavio sąveikų;

4. ragina Komisiją atsižvelgti į įvairias pirmiau minėtoje savo 2007 m. kovo 15 d. 
rezoliucijoje pateiktas rekomendacijas, konkrečiai – pirmenybę teikti tam, kad Komisijoje 
būtų įsteigtas saloms skirtas administracinis padalinys, siekiant plėtoti ilgai lauktą daugelį 
sektorių apimantį požiūrį į šių teritorijų problemas ir tinkamai atsižvelgti į salas ES 
statistinėje programoje, susijusioje su būsima jūrų politika; 

5. remia Europos jūrų politikos susiejimą su Lisabonos strategija siekiant tvariai, remiantis 
mokslo žiniomis, skatinti ekonomikos ir užimtumo plėtrą; pabrėžia su vežimo mastais ir 
ekonominiu poveikiu susijusią jūrų transporto svarbą; ragina Komisiją persvarstyti 
galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į Komisijos iniciatyvos dėl geresnio reguliavimo ir 
Lisabonos strategijos dvasią bei turinį; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti 
pirmenybę geresniam galiojančių teisės aktų įgyvendinimui ir tobulinimui; pabrėžia 
Europos praktinių iniciatyvų, pvz., geresnio valstybių narių koordinavimo ir 
bendradarbiavimo siekiant išvengti veiksmų dubliavimo ar priešingų veiksmų, naudą;

Klimato kaita – didžiausias jūrų politikos iššūkis

6. pabrėžia, kad atsižvelgiant į dabartines diskusijas apie klimato kaitą ir į pirmąsias 
ketvirtojo JT Tarpvyriausybinės komisijos dėl klimato kaitos pranešimo dėl klimato 
publikacijas visiems turėtų būti aišku, kad jau seniai laikas veikti. Bendrijai liko 13 metų, 
kad naudojant naujas technologijas būtų galima neleisti įvykti klimato katastrofai; 
pažymi, kad konkretūs padariniai, nurodomi pranešime, bus jūros lygio kilimas (ypač 
žalingas pakrančių valstybėms), karščio bangos, potvyniai, audros, miškų gaisrai ir 
sausros visame pasaulyje; taip pat pabrėžia galimą pabėgėlių dėl klimato problemą ir 
kitas su tarptautiniu saugumu susijusias problemas, kurios gali kilti dėl ginčų dėl 
visuotinių išteklių;

7. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi tapti kovos su klimato kaita lydere ir nustatyti jos kryptį; 
pabrėžia, kad Bendrija turėtų išnaudoti savo stipriąsias puses tyrimų ir naujovių srityse, bei 
tapti lydere ir darniai veikti tarptautiniu lygmeniu;

8. pabrėžia, kad yra gerų galimybių toliau vystyti sausumos ir atviros jūros vėjo energijos 
sektorių, kuris galėtų svariai prisidėti prie klimato apsaugos, taigi ragina Komisiją imtis 
veiksmų, t. y. įsteigti padalinį ar koordinavimo skyrių, atsakingą už vėjo energiją, ir 
inicijuoti vėjo energijos veiksmų planą;

9. pabrėžia, kad Europos jūrų politika turi labai prisidėti siekiant kovoti su klimato kaita ir
tam reikia veiksmų mažiausiai trijose politikos srityse: pirma, reikia labai sumažinti laivų 
išmetamų CO2, SO2 ir azoto oksidų kiekį, antra, būtina įdiegti prekybos taršos leidimais 
sistemą laivuose; ir trečia, reikia skatinti ir imti naudoti atsinaujinančius energijos 
šaltinius, pvz., vėjo ir saulės energiją, laivuose; ir ragina Komisiją parengti teisės aktus, 
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skirtus veiksmingai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą laivybos 
sektoriuje, o ES – imtis ryžtingų veiksmų ir įtraukti laivybos sektorių į tarptautines 
klimato kaitos konvencijas;

10. išreiškia susirūpinimą pranešimais, kuriuose nurodoma, kad laivybos sektoriaus 
išmetamas anglies dioksido kiekis yra daug didesnis nei manyta anksčiau, t. y. sudaro 5 
proc. viso pasaulio mastu išmesto kiekio, o per ateinančius 15–20 metų gali padidėti dar 
75 proc., jei nebus imtasi veiksmų, pakeisiančių šią tendenciją; pabrėžia, kad didelę dalį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta žvejybiniai laivai; pabrėžia, kad Tarptautinė jūrų 
organizacija (TJO), nepaisydama prieš dešimtmetį jai Kioto protokolu suteikto mandato, 
nepadarė reikiamos pažangos;

11. patvirtina, jog norint, kad Jūrų strategija taptų jūrų politikos „aplinkosauginiu ramsčiu“, 
būtina, kad politikos sritys visiškai papildytų viena kitą, siekiant užtikrinti ES metodo 
nuoseklumą; sutinka, kad anglies dioksido saugojimas po jūros dugno geologinėmis 
struktūromis yra viena iš priemonių, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą, ir ragina rengti aiškius teisės aktus bei reguliavimo priemones 
šiai technologijai įdiegti;

12. reikalauja, kad ilgoje Bendrijos pakrantėje planuojant statybas, pavyzdžiui susijusias su 
miestų plėtra, pramoninėmis vietomis, uostais ir jachtų bei valčių prieplaukomis, pramogų 
vietomis ir kt., būtų aiškiai atsižvelgiama į klimato kaitos padarinius ir jos lemiamą jūros 
vandens lygių pakilimą, įskaitant dažniau kylančias audras ir jų stiprumą bei didesnes 
bangas; 

13. pabrėžia, kad siekiant, jog priemonės būtų veiksmingos, svarbus integruotas požiūris, 
pvz., integruotas pakrančių zonų valdymas (angl. ICZM);

Geresnė europinė laivyba geresniais europiniais laivais

14. pabrėžia, kad jūrų transportas yra nepakeičiama pasaulio ekonominės sistemos dalis ir 
kad prekių gabenimas laivais šiuo metu yra vienas mažiausiai aplinkai kenkiančių 
transportavimo būdų; vis dėlto mano, kad laivyba turi didelį neigiamą poveikį aplinkai, 
todėl būtina, kad aplinkos apsauga ir ekonominis Europos vandenynų naudojimas būtų 
derinami atsižvelgiant į tvarumo principą, tuo užtikrinant, kad didžiausias prioritetas būtų 
tvarumas; ragina Komisiją rengiant (būsimus) pasiūlymus dėl jūrų ir uostų politikos 
užtikrinti šių aspektų pusiausvyrą;

15. pabrėžia, kad siekiant skatinti jūrų transportą, kaip tvarią transporto rūšį, būtina vystyti ir 
plėsti uostus ir uostų teritorijas; pažymi, kad uostai dažnai yra pagal natūralių buveinių 
direktyvą1ir Laukinių paukščių direktyvą2 saugomose programos „Natura 2000“ vietovėse 
arba šalia jų, pabrėžia, kad reikalingi konstruktyvūs uostų operatorių ir gamtos apsaugos 
įstaigų metodai ir iniciatyvos siekiant rasti uosto administracijoms, reguliatoriams ir 
plačiai visuomenei priimtinus sprendimus, laikantis direktyvų dvasios ir tikslų, bet tuo 

  
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEC dėl natūralių buveinių ir gyvūnijos bei 

augalijos išsaugojimo pasekmių (OL L 206, 1992 07 22, p. 7).
2 1979 m. baland žio 2d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių išsaugojimo (OL L 

103, 1979 04 25, p. 1).
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pačiu metu leidžiant uostams išlaikyti jų centrinį „globalių vartų“ vaidmenį; 

16. Europos jūrų politika turi būti siekiama išsaugoti ir sustiprinti Europos jūrų pramonės ir 
specializuotos veiklos padėtį bei vengti politikos, kuri skatintų perėjimą prie laivų su 
užsienio šalių vėliavomis – tai sukeltų problemų jūrų saugumui ir apsaugai bei pakenktų 
Europos ekonomikai. Pabrėžia, kad jūrų aplinkos apsaugos tikslų geriau siekti 
tarptautines taisykles taikant visiems laivams, nepaisant jų vėliavos ir įplaukimo uosto;

17. mano, kad pagal Lisabonos strategiją naujovėmis pagrįsta, konkurencinga Europos jūrų 
gamybos pramonė yra svarbus tvarios plėtros veiksnys; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
didėjančius gamybos pajėgumus visuose sektoriuose, per pastaruosius metus įvykusių 
teigiamų pokyčių Europos laivų statyklose nepakanka, todėl ragina toliau stiprinti 
konkurencingumą ir užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas;

18. ragina Komisiją PPO lygmeniu remti Europos laivų statybos pramonę, kuri nuolat 
susiduria su nesąžininga konkurencija, sudaroma laivų statytojų iš Azijos;

19. džiaugiasi Komisijos darbo dokumentu dėl strategijos „LeaderSHIP 2015“(COM 
(2007)0220) pažangos ataskaitos ir ypač pabrėžia naująją plačią pramonės politiką, kuri 
strategijoje „LeaderSHIP 2015“ yra viena pirmųjų sektorių iniciatyvų;

20. pabrėžia, kad geresnis (tarptautinis) jūrų uostų veiklos koordinavimas ir jų 
bendradarbiavimas, taip pat labiau suderintas atsakomybės pasidalyjimas tarp Europos 
uostų gali padėti išvengti netvaraus sausumos transporto;

21. mano, kad pirmaujantis ES vaidmuo, kai nustatomos griežtesnės ribos, yra ne kliūtis, o 
galimybė Europos pramonei; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares ir Bendriją 
labiau skatinti atlikti tyrimus ir kurti efektyvią bei švaresnę laivų ir uostų techniką;

22. pripažįsta, kad artimiausiu metu laivybos sektoriaus išmetamų oro teršalų kiekis viršys 
kiekį, kurį išmeta sausumoje esatys šaltinai, atsižvelgdamas į Teminės oro kokybės 
strategiją, primena savo reikalavimą, išsakytą valstybėms narėms ir Komisijai, imtis 
neatidėliotinų priemonių, kad būtų apribota laivybos sektoriaus sukeliama tarša, bei
ragina Komisiją teikti pasiūlymus:

– nustatyti azoto oksido (NOx) išmetimo standartus ES uostais besinaudojantiems 
laivams;

– paskelbti Viduržemio jūrą ir Šiaurės Rytų Atlanto vandenyną Sieros oksido (SOx) 
išskyrimo kontrolės rajonais (angl. SECAs) pagal MARPOL konvenciją;

– nuo 1,5 proc. iki 0,5 proc. sumažinti maksimalų leidžiamą sieros kiekį jūriniame 
kure, naudojamame keleiviniuose laivuose, plaukiančiuose Sieros oksido (SOx) 
išskyrimo kontrolės rajonų vandenimis;

– įvesti biudžetines priemones, tokias kaip mokesčiai ar rinkliavos, už laivų išskiriamą 
SO2 ir NOx kiekį;

– skatinti diferencijuotų uostų ir farvaterių mokesčių ar rinkliavų, kurie būtų palankūs 
laivams, išskiriantiems mažus SO2 ir NOx, kiekius, įvedimą;
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– skatinti, kad uostuose esantys laivai naudotų elektros srovę iš kranto;

– parengti ES direktyvą dėl jūrinio kuro kokybės;

23. mato labai didelį potencialą iškastinio kuro naudojimui ir CO2 emisijų kiekiui jūrų 
transporto sektoriuje sumažinti teikia, inter alia, biodegalų naudojimo jūrų transporte bei 
tolesnių jų mokslinių tyrimų skatinimas ir platesnis vėjo energijos naudojimas laivams 
varyti; tačiau pabrėžia, kad reikia nustatyti privalomą šių biodegalų sertifikavimą 
atsižvelgiant į aplinkos bei socialinį aspektus ir kad jų efektyvumas atsižvelgiant į 
klimatą bei jų pusiausvyra, turint mintyje išskiriamą anglies dioksidą, per visą 
eksploatavimo laikotarpį yra neginčytini dalykai;

24. būtina siekti išvengti ne tik taršos iš laivų naftos produktais (ir reaguoti į ją), bet ir visų 
taršos rūšių, ypač pavojingomis ir kenksmingomis medžiagomis. Šiuo požiūriu pažymi, 
kad svarbi Europos jūrų saugos agentūros (angl. EMSA) veikla; agentūra turėtų siekti 
vykdyti daugiau funkcijų, nors jos visada bus tik papildančios valstybių narių veiksmus 
taršos prevencijos ir reagavimo srityse. Todėl mano, kad būtina užtikrinti tinkamą EMSA 
patikėtų funkcijų finansavimą;

25. džiaugiasi taršos iš laivų sekimo ir nustatymo operacine sistema „CleanSeaNet“, kuri 
padės jūrinėms valstybėms rasti ir identifikuoti teršėjus, kurie yra jų jurisdikcijoje 
esančiose teritorijose; ragina valstybes nares į savo teisės aktus greičiau perkelti 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir 
sankcijų už pažeidimus įvedimo1;

26. pritaria Komisijos veiksmams, atsispindinčiuose su „Erika“ susijusiose saugumo jūroje 
priemonių rinkiniuose, siekiant laivų ir laivybos saugumo po laivų „Erika“ ir „Prestige“ 
katastrofų,

27. ragina Transporto ministrų tarybą greitai aptarti Trečiąjį saugios laivybos rinkinį, priimti 
jį kartu su Europos Parlamentu, kad nekiltų pasitikėjimo krizės;

28. ragina Komisiją laikantis subsidiarumo ir kompetencijos padalijimo principų bei 
tarptautinės teisės nuostatų stiprinti visas priemones, susijusias su civiline ir baudžiamąja 
atsakomybe avarijos ar incidento atveju;

29. primena apie savo 2004 m. balandžio 21 d. rezoliuciją dėl saugos jūroje didinimo2 ir 
ragina Komisiją imantis tolesnių veiksmų labiau atsižvelgti į žmogiškąjį veiksnį;

30. susirūpinęs pabrėžia, kad Baltijos jūra šiuo metu yra viena iš labiausiai užterštų jūrų 
pasaulyje, bei primena Komisijai ankstesnį Parlamento raginimą parengti ES strategijos 
dėl Baltijos jūros rekomendacijų projektą, kuriame būtų pasiūlytos priemonės, 
gerinančios Baltijos jūros aplinką, ypač mažinančios Baltijos jūros eutrofikaciją ir 
apsaugančios ją nuo naftos ir kitų toksinių bei pavojingų medžiagų išsiliejimo į jūrą; 
primena, kad įgyvendinant tarpregioninius projektus, kuriais siekiama pagerinti Baltijos 
jūros aplinką, turi būti visiškai išnaudojamos esamos bendradarbiavimo priemonės, pvz., 

  
1 OL L 255, 2005 09 30 , p. 11
2 OL C 104 E 2004 4 30, p. 730.
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INTERREG programos;

31. ragina ekologiškai pažeidžiamose ir laivybos požiūriu sudėtingose Baltijos jūros zonose, 
ypač Kadetų, Skagerako (Kategato), Didžiojo Belto ir Zundo sąsiauriuose, nustatyti 
specialias zonas, kuriose jūrų laivai, visų pirma tanklaiviai, daugiau neturėtų teisės 
plaukti be locmano, ir ragina Komisiją ir valstybes nares šiuo tikslu imtis reikiamų 
veiksmų kompetentingose tarptautinėse institucijose, visų pirma tarptautinėje jūrų 
organizacijoje;

32. primena Komisijai jos reikalavimą i Parlamentui ir Tarybakuo greičiau pateikti 
pasiūlymą, kad būtų užtikrinta, jog naujuose laivuose variklio alyva taip pat būtų laikoma 
saugiuose dvigubuose rezervuaruose, nes krovininių arba konteinerinių laivų kuras dažnai 
būna mazutas, kurio kiekis gali viršyti mažesnių tanklaivių krovinių kiekį; mano, kad 
prieš pateikdama tokį pasiūlymą Komisija turėtų įsitikinti, kad galiojančios TJO 
taisyklės, išdėstytos Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 
rezoliucijos 141 straipsnio 54 dalyje, yra pakankamos siekiant užtikrinti saugų laivų 
bunkeriuose gabenamų naftos produktų (naudojamų kaip degalai) transportą;

33. ragina Komisiją sustiprinti taisyklių dėl privalomo dvigubų rezervuarų naudojimo 
laikymosi priežiūrą;

34. reikalauja nustatyti aukščiausius saugumo standartus visiems laivams, įplaukiantiems į 
Europos uostus, ragina, kad šiuo aspektu Europa taptų pradininke; supranta, kad šie 
reikalavimai negali būti imti taikyti visiems 200 mylių zonoje esantiems laivams;

35. reiškia susirūpinimą tuo, kad vis mažiau gerą išsilavinimą įgijusių europiečių dirba 
Europos laivų karininkais ir įgulose ir kad dėl to galima baimintis didelio protų 
nutekėjimo; mano, kad geresnės darbo sąlygos, suderintos su Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) ir TJO nuostatomis paskatintų daugiau europiečių rinktis su jūra 
susijusią karjerą;

36. ragina valstybes nares ir suinteresuotuosius jūrų sektoriaus subjektus peržiūrėti karjeros ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybes jūrų sektoriuje, pirmiausia – siekiant kuo 
veiksmingiau panaudoti įgytas žinias ir patirtį, antra – siekiant sukurti sistemas, kurios 
leistų keisti veiklą jūroje ir sausumoje, išsaugoti praktinę patirtį ir pagerinti karjeros 
galimybes;

37. teigiamai vertina šiuo metu vykstančias derybas dėl Europos Sąjungos socialinių
partnerių susitarimo siekiant įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. 
konvenciją dėl darbo standartų laivuose, tinkamai atsižvelgiant į pabloginimą 
draudžiančią nuostatą; mano, kad valstybių narių turėtų būti reikalaujama ratifikuoti ir 
įgyvendinti šią Konvenciją vykdant būsimą ES jūrų politiką; ragina Komisiją plėtoti visus 
įmanomus kontaktus siekiant užtikrinti TDO konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje, 
kuri nebuvo priimta 2005 m., patvirtinimą 2007 m.;

38. mano, kad jūrininkų išbraukimą iš direktyvų socialiniais klausimais turėtų svarstyti 
socialiniai partneriai, kaip siūloma anksčiau minėtoje Žaliojoje knygoje;

39. pažymi, kad daugelyje atvejų žvejams ir jūrininkams netaikomi Europos socialinės teisės 
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aktai, pvz., Direktyva 98/95/EB1 dėl kolektyvinių atleidimų, Direktyva 2001/23/EB2 dėl 
valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar 
verslo dalių perdavimo atveju, Direktyva 2002/14/EB3 dėl bendros darbuotojų 
informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo ir taip pat Direktyva 96/71/EB4

dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje; ragina Komisiją kartu su 
socialiniais partneriais nuodugniai persvarstyti šias išimtis;

40. ragina valstybes nares ir laivų savininkus, siekiant parengti gerus jūrininkus ir karininkus, 
sudaryti partnerystės susitarimus, kaip jau daroma Danijoje; ragina jų švietimo ir 
profesinio mokymo politika stiprinti žinias apie jūrų paveldą ir su juo susijusias teigiamas 
nuostatas, papildomai skatinti su jūra susijusias veiklos rūšis ir profesijas; todėl ragina 
Komisiją sudaryti sąlygas, kad šią partnerystę būtų galima remti finansiškai ir teikiant 
patarimus;

41. ragina, atsižvelgus į TJO klasifikacijos baltąjį sąrašą, imti taikyti Europos kokybės ženklą 
laivams, kurie atitinka naujausius saugumo ir socialinius standartus, kad šis ženklas 
užtikrintų, jog atliekant kontrolę uostuose tokiems laivams bus teikiama pirmenybė;

42. pažymi, kad minėtoje pramonės šakoje nepakanka ekspertų ir gerai parengtų 
profesionalų; siūlo sukurti specialius mokymo kursus, skirtus škiperiams ir žvejybos 
laivų įgulos nariams, kurių metu būtų suteikiamos pagrindinės žinios apie mokslą, kuri 
daro įtaką jų pramonei, įskaitant ir aiškinimą apie aplinkosauginio valdymo svarbą ir 
ilgalaikiškumą, nes tai yra pažangi priemonė kurti ekosistemomis pagrįstą metodą, skirtą 
veiksmingam žuvininkystės valdymui;

43. ragina Komisiją sukurti profesinio perkvalifikavimo programą, skirtą žvejams ir kuri 
skatintų juos domėtis naujais praktikos metodais ir ragintų naudoti žinias dirbant jūroje; 
atkreipia dėmesį į jūros akvakultūros ir ekologinio turizmo sektorius, nes jie yra vieni iš 
daugelio minėtų objektų;

44. nurodo į žuvininkystės sektoriaus įvaizdžio, kuris šiuo metu yra prastas, gerinimo svarbą 
ir mano, kad geresnės sveikatos priežiūros ir saugumo laivuose, geresnio mokėjimo ir 
geresnių sąlygų įguloms galima pasiekti tik tvarioje ir pelningoje pramonėje, o siekiant 
gerinti žinias bei kvalifikaciją, daugiau išteklių turi būti skiriama tyrimui ir švietimui; 

45. pažymi, kad gerų higienos, saugos ir patogumo sąlygų sukūrimas žuvininkystės 
pramonėje dirbantiems asmenims, bei su šiuo sektoriumi susijusiems darbuotojams, yra 
vienas iš pagrindinių jūrų ir vandenynų politikos tikslų;

46. mano, kad jūrų aplinkos išsaugojimo požiūriu įmonių socialinės atsakomybės sąvokos 
vertė, palyginti su teisės aktais, yra ribota, todėl Bendrijos aplinkos išsaugojimo 
programa ir toliau turi turėti tinkamą teisinį pagrindą, kurį stiprintų įmonių, norinčių 
parodyti, kad jaučia atsakomybę, savanoriška veikla; 

47. smerkia sąlygas, kuriomis besivystančiose šalyse šiuo metu išmontuojami laivai, ir ragina 

  
1 OL L 225, 1998 8 12, p. 16.
2 OL L 82, 2001 3 22, p. 16.
3 OL L 80, 2002 3 23, p. 29.
4 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.
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Komisiją parengti pasiūlymų, taip pat išnagrinėti visas galimybes Teisingumo Teismo 
baudžiamosios praktikos srityje, kaip pagerinti darbo sąlygas dokuose, kuriuose 
atitinkami laivai išmontuojami, šioje srityje, kaip ir kitose, taikant principą „teršėjas 
moka“; teigiamai vertina Žaliąją knygą dėl geresnio laivų išmontavimo 
(COM(2007)0269); taigi ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl vadinamojo žaliojo 
paso, kuris turėtų būti pateikiamas kartu su visais laivo dokumentais ir kuriame būtų 
nurodytos visos laivo statyboje naudotos toksiškos medžiagos; mano, kad Bendrija turėtų 
spręsti laivų perdirbimo klausimą pasirašydama privalomą tarptautinę konvenciją (tai 
numatyta padaryti 2008 ar 2009 m.), o iki to laiko vadovautis TJO gairėmis;

48. mano, kad laivų statyklos ir jūrinės įrangos pramonė Europos Sąjungoje sugebėjo išlikti 
konkurencingomis, investuojant į novatoriškus produktus ir procesus bei sukuriant 
žiniomis pagrįstas rinkos nišas; mano, kad pagal Europos jūrų strategiją turėtų būti 
sukuriamos tinkamos sąlygos Europos Sąjungos vadovaujančiam vaidmeniui šiose 
rinkose išlaikyti, pvz., skatinant kurti jūrų technologijų perdavimo sistemas, 

49. ragina valstybes nares visiškai pasinaudoti valstybės pagalbos gairėmis nustatant 
užimtumo sąnaudas ir mokesčius, tiksliau – tonažo mokesčių sistemą; mano, kad 
strategija „leaderSHIP 2015“ daro teigiamą poveikį, taip pat kad šis sektorius turi gauti 
valstybės pagalbą naujovėms skatinti; 

50. ragina ateityje naftos ir kitų nuodingų krovinių gabenimą jūra riboti iki tiksliai nustatytų 
zonų ir jį stebėti, siekiant nustatyti atsakomybę taršos iš laivų atvejais; mano, kad 
gabenimas prisideda prie jūros taršos ir potencialiai trikdo ekosistemą: išpilant balastinį 
vandenį įvedama nebūdingų rūšių ir naudojant chemikalus dažuose, atspariuose 
augmenijai, daromas poveikis žuvų hormoninei sistemai; pabrėžia, kad naftos plėvės taip 
pat kelia didelį pavojų jūrai;

51. ragina vykdyti profesinį mokymą ir teikti informaciją – rinkti, analizuoti ir skleisti 
informaciją apie geriausią patirtį, metodus, rezervuarų tuštinimo stebėjimo priemones ir 
naujoves kovojant su tarša naftos produktais ir kenksmingomis bei pavojingomis 
medžiagomis, taip pat tobulinti su priežiūra ir stebėjimu iš palydovo susijusius techninius 
sprendimus, siekiant kontroliuoti netyčinius ar tyčinius teršalų išleidimus;

Geresnė pakrančių politika, įskaitant geresnius Europos uostus

52. pabrėžia regioninio bendradarbiavimo ir pakrančių regionų tinklų, kuriais skatinamos 
bendros strategijos pakrančių konkurencingumui didinti, įnašo į visa apimančią jūrų politiką 
svarbą; todėl mano, kad siekiant vykdyti sėkmingą Europos jūrų politiką, reikia, jog 
dalyvautų regioniniai ir vietos subjektai, ir džiaugiasi vis glaudesniu Europos pakrančių 
regionų bendradarbiavimu ir jų tinklu kūrimu;

53. mano, kad reikia ypatingų ES Komisijos, valstybių narių ir regionų pastangų siekiant 
ugdyti su jūromis susijusį sąmoningumą, mano, kad pvz., būtų galima apdovanoti už 
puikius turizmo projektus, už aplinką tausojančią laivybą arba už ypatingą indėlį į su 
jūromis susijusį mokymą; siekiant skatinti geriausią patirtį siūlo pavyzdiniams jūriniams 
regionams teikti prizą; pabrėžia šios iniciatyvos (kurią palaiko ir Komisija) svarbą naujai 
nustatytos kasmetinės Europos jūrų dienos požiūriu; pabrėžia, kad aukštosiose mokyklose 
su Komisijos parama turėtų būti parengtos bandomosios studijų kryptys „Jūrų 
pedagogika“;
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54. pabrėžia, kad salų ir pakrančių teritorijų vystymui ypač svarbu, kad būtų nustatyti į 
Baltijos jūrą išmetamo fosforo ir azoto kiekio apribojimai, nes jūros padėtis yra 
svarbiausia turizmo ir su juo susijusio verslo sektorių sąlyga; pabrėžia, kad būtina 
nustatyti aiškių ir lengvai suprantamų taisyklių rinkinį ir išleisti vadovą, kuriame būtų 
aiškiai išdėstyti tikslai ir galimi rezultatai;

55. ragina regionus ir valstybes nares naudoti sanglaudos politikos priemones tam, kad būtų 
toliau stiprinama integracija jūrų ir pakrančių politikos srityje, būtų skatinamas verslumas 
ir kuriamos mažos ir vidutinės įmonės, taip padedant išspręsti sezoninio užimtumo 
problemą; ypatingai ragina Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo pagrindu sukurti 
regionų jūrinio meistriškumo tinklą;

56. mano, kad prie Atlanto vandenyno krantų, kuriems pavojingas cunamis, svarbu išvystyti 
stebėjimo ir ankstyvojo įspėjimo sistemas;

57. pabrėžia, kad uostai, kaip tarptautinės prekybos vartai, kaip ekonomikos veiksnys ir 
darbo vietų kūrėjai vaidina pagrindinį vaidmenį pakrančių regionuose ir kaip perkrovimo 
vietos – žvejyboje; jie taip pat yra svarbios saugumo kontrolės vietos;

58. atsižvelgdamas į tai, kad daugelio uostamiesčių ir regionų oras užterštas kenksmingomis 
medžiagomis, ragina valstybes nares ir Komisiją labiau skatinti aprūpinti energija 
uostuose esančius laivus iš sausumos, jei tai yra ekonomiška ir naudinga aplinkai; todėl 
ragina Tarybą persvarstyti 2003 m. spalio 27 d. direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančą 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą1 taip, kad 
valstybės narės, kurios pagal direktyvos 14 straipsnį neapmokestinamos už laivų degalus, 
būtų įpareigotos atitinkamai neapmokestinti ir iš sausumos tiekiamos energijos;

59. ragina persvarstyti 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių 
likučiams2, kad visi į valstybės narės uostą įplaukiantys laivai išgabentų visas kietąsias ir 
skystąsias atliekas;

60. mano, kad prekių gabenimo sunkumų ateityje kils ne dėl uostų talpos pajėgumų, o dėl 
uostų prieigos prie Europos sausumos transporto tinklų; mano, kad siekiant išnaudoti 
visas jūrų transporto galimybes būtina kuo geriau sujungti sausumą su Europos uostais, 
todėl reikalauja, kad ten, kur reikia, šis tinklas būtų plėtojamas pirmenybę teikiant 
aplinką labiau tausojančiam geležinkelių ir vidaus vandenų transportui;

61. atsižvelgdamas į didelę vandens transporto svarbą tiek vidaus rinkoje, tiek ir palaikant 
santykius su Europos Sąjungos prekybiniais partneriais, mano, kad nauja ES jūrų 
strategija turėtų apimti uostų strategiją, siekiant sukurti palankią aplinką investicijoms, 
kuriomis būtų gerinami uosto pajėgumai siekiant prisitaikyti prie didėjančių krovininio 
jūrų transporto srautų; ragina, siekiant išvengti darbo kartojimo, tokią strategiją rengti ją 
koordinuojant su šiuo metu vykstančiais svarstymais dėl Europos uostų strategijos;

62. atkreipia dėmesį į tai, kad Europa yra populiarus turizmo jachtomis regionas; skatina 

  
1 OL L 283, 2003 10 31, p. 51.
2 OL L 332, 2000 12 28, p. 81.
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jūrinius regionus investuoti į jūrinę infrastruktūrą ir į kitas su ja susijusias infrastruktūras, 
siekiant gauti naudos iš šios augančios rinkos, tuo pat metu užtikrinant buveinių, rūšių ir 
apskritai jūrų ekosistemų apsaugą; ragina Komisiją padėti nustatyti suderintus 
infrastruktūros ir techninės įrangos standartus, kad būtų užtikrintas aukštas paslaugų 
kokybės lygis visoje Europos Sąjungoje; 

63. pritaria, kad būtų sukurta daugiau jūrinių grupių, kuriose būtų naudojamasi geriausia šio 
sektoriaus patirtimi ir praktika, ir mano, kad šiais pavyzdžiais turėtų būti vadovaujamasi 
ir jie turėtų būti skatinami; ragina valstybes nares imtis ūkio pakrančių regionuose 
konkurencingumą didinančių priemonių, skatinant mokslinius tyrimus ir jūrinio 
meistriškumo centrų steigimą, technologijų tobulinimą ir naujoves bei verslo įmonių 
bendradarbiavimą (verslo tinklus, branduolius, bendradarbiavimą su viešojo sektoriaus 
partneriais) ir geresnes verslo aptarnavimo paslaugas, siekiant sumažinti šių regionų 
priklausomybę nuo viso labo kelių (tradicinių) ūkinės veiklos sričių;

64. patvirtina savo 2006 m. lapkričio 14 d. poziciją dėl Jūrų strategijos direktyvos1, ypač dėl 
nuolatinės ir (arba) tikslingos jūros vandens sluoksnio, jūros dugno ir (arba) po juo 
esančio grunto taršos bet kokiomis kietomis medžiagomis, skysčiais arba dujomis 
draudimo ir (arba) kriterijų; be to, mano, kad leidimai saugoti anglies dioksidą jūros 
dugne ir po juo esančiame grunte, turėtų būti išduodami pagal tarptautinę teisę, prieš tai 
atlikus poveikio aplinkai vertinimą, kaip kad nurodyta 1985 m. birželio 27 d. Tarybos 
direktyvoje 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, ir atitinkamose tarptautinėse konvencijose bei reguliariai stebint ir 
kontroliuojant;

65. taigi yra įsitikinęs, kad atsinaujinančius jūrų aplinkos šaltinius galima ir reikėtų naudoti 
tvariai, kad dar ilgai būtų galima juos naudoti ir iš jų gauti ekonominę naudą; taigi 
pabrėžia, kad reikia taikyti geros jūrų aplinkos būklės reikalavimus įvairių susijusių 
krypčių politikai; atsižvelgdamas į tai reikalauja, kad būtų naudojama daugiau sausumos 
bei atviros jūros vėjo energijos, kad būtų tvariai išnaudotos jos teikiamos galimybės 
užimtumo ir ekonomikos politikos srityse;

66. taigi reikalauja, kad vienas iš pagrindinių pakrančių teritorijų valdymo tikslų, ypač 
atsižvelgiant į 2002 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją Nr. 
2002/413/EB dėl integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje įgyvendinimo3, būtų iš 
tiesų išsaugoti jūrų aplinką, o ne simboliškai saugoti tik keletą atrinktų teritorijų;

67. atsižvelgdamas į tai, sutinka su Komisija, kad žmogaus veikla turi natūralias su gyventojų 
tankumu ir pramonine veikla susijusias ribas, ir jei veikla vykdoma neperžengiant šių 
ribų, pakrančių teritorijose galima ją toleruoti, jų aplinkai nepatiriant rimto ir galbūt 
negrįžtamo nykimo;todėl pritaria Komisijos požiūriui, kad reikia atlikti išsamų tyrimą, 
kad būtų galima geriau nustatyti šias ribas ir kad būtų galima rengti atitinkamas 
prognozes ir planus; 

68. atkreipia dėmesį, kad trimatės jūros dugno topografinio žemėlapio sudarymas būtų labai 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA (2006)0482.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
3 OL 148, 2002 6 6, p. 24. (2002 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 

dėl integruoto pakrantės zonų valdymo strategijos įgyvendinimo Europoje.)
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vertingas ne tik žuvininkystės pramonei, bet ir energetikos sektoriui, gamtosaugininkams 
ir netgi gynybos sumetimais; mano, kad žymi tokių žemėlapių komercinė vertė akivaizdi 
ir jie galėtų padėti spręsti šios veiklos finansavimo klausimą; mano, kad pagerinti 
duomenys jūrininkystės sektoriuje galėtų būti naudojami geriau numatant orų prognozę, 
laukiamą bangų aukštį ir kitus dalykus, kurie pagerintų saugumą ir vystymą;

69. ragina plėtoti visas priemones, kurios būtinos siekiant apsaugoti pakrančių sritis nuo 
gamtinių reiškinių (tokių kaip potvyniai, erozija, audros, cunamiai) sukeliamos žalos bei 
valdyti tokios žalos riziką; be to pabrėžia, kad būtina priimti Bendrijos priemones, 
nukreiptas prieš Europos pakrančių ekosistemoms dėl įvairios žmonių veiklos kylančius 
pavojus; 

70. mano, kad jūros įtvirtinimų statyba, siekiant apsisaugoti nuo jūros lygio kilimo, gali 
paskatinti augalų ir gyvūnų gyvenamosios aplinkos praradimą, kai pats kilimas sukelia 
druskingų pelkių ir jūros užliejamų dumblėtų seklumų, esančių jūros pakrantėse, 
mažėjimą ir smėlio kopų eroziją, kurios visos yra turtingos augalų ir gyvūnų aplinkos, 
ragina sudaryti ilgalaikę strategiją siekiant išlaikyti pakrantės įtvirtinimus, apsisaugoti 
nuo jūros lygio kilimo ir sumažinti augalų ir gyvūnų gyvenamosios vietos praradimą; 

71. ragina kurti naujus projektų įgyvendinimo ir veiklos tinklus, kuriuose privatus sektorius, 
nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos ir regionai būtų partneriai, 
siekiant didesnio dinamiškumo, novatoriškumo ir efektyvumo bei gyvenimo kokybės 
pakrančių srityse gerinimo;

72. pabrėžia, kad gerinant susisiekimą ir vidaus transporto infrastruktūras turi būti padidintas 
ne vien poilsio, bet ir gyvenimo, darbo ir investicijų pakrančių regionuose patrauklumas; 
taip pat ragina priimti priemones, kurios pagerintų visuotinės svarbos paslaugų (sveikatos 
apsaugos, švietimo, vandens ir energijos, informacijos, ryšių technologijų, pašto paslaugų, 
nuotekų valymo ir atliekų apdorojimo) teikimą, atsižvelgiant į sezoninius demografinius 
pokyčius;

73. atsižvelgdamas į tai, kad didelę bendros Europos jūrų taršos dalį sudaro tarša iš 
sausumos, ragina valstybes nares nedelsiant imti taikyti visus susijusius galiojančius ir 
įsigaliosiančius teisės aktus; be to, ragina Komisiją parengti veiksmų planą, padėsiantį 
mažinti šią taršą; mano, kad siekiant šio tikslo, reikia finansiškai remti ir taršos mažinimo 
projektus trečiosiose šalyse, nes jose filtrų ir valymo įrenginių sistemų lygis neatitinka 
Europos standartų, todėl panaudotos finansinės lėšos turėtų didesnį poveikį;

74. pabrėžia, kad jūrų aplinkos taršą daugiausiai lemia sausumoje esantys šaltiniai, įskaitant –
bet neapsiribojant – žemės ūkio nuotėkas ir pramonės išmetamus teršalus, kurie daro 
ypač žalingą poveikį uždaroms ir pusiau uždaroms jūroms; pabrėžia, kad ES turi atkreipti 
ypatingą dėmesį į šias sritis ir imtis priemonių siekdama apriboti tolesnę taršą ir užkirsti 
jai kelią; taip pat mano, kad šiuo tikslu galėtų būti sėkmingai panaudota naujoji 
Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos (angl. GMES) technologija;

75. atsižvelgia į tai, kad jūrų sektorius yra viena iš nedaugelio sričių, kur netaikomas 
principas „moka teršėjas“, mano, kad nutekamuosius vandenis išskiriančios pramonės 
šakos, įskaitant smėlio ir žvyro gavybą, jūrinės energetikos įmones ir kitas įmones, 
kurios, nors esančios sausumoje, gali būti laikomos jūrų aplinkos taršos šaltiniu, turėtų 
prisidėti prie ES fondo, skirto jūrų augalijos bei gyvūnijos, įskaitant žuvų išteklius, 
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papildymui ir apsaugai, ir kad Komisija turėtų siekti užtikrinti vienodą ir veiksmingesnį 
principo „moka teršėjas“ taikymą;

76. ragina Komisiją imtis veiksmų ir kontroliuoti teršalus (jūrų aplinkos taršą), kurie 
atsiranda dėl žemės ūkio sukeliamo nuotėkio, nuotekų ar pramonės išmetimų, šiukšlių 
(dažniausiai plastiko), ir dėl kurių gali uždusti jūros žinduoliai, vėžliai ir paukščiai;  šie 
teršalai yra ypač kenksmingi, darantys didelę žalą žvejybos sektoriui ir turizmui bei 
mažinantys žuvininkystės produktų, skirtų žmonių vartojimui, kokybę; ragina Komisiją 
paraginti valstybes nares dėl vandenynų laivų įgyvendinti TJO MARPOL V priedą, kuris 
draudžia į jūrą išmesti plastiko atliekas bei jo pelenus; ragina Komisiją pakeisti Direktyvą 
Nr. 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, siekiant ES pagerinti minėtų įrenginių 
atitiktį ir prieigą ir taip pat sumažinti atliekų išmetimą į jūrą;

77. ragina ES, atsižvelgiant į tarptautinę jūrų politiką  ir 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių 
Tautų konvenciją dėl jūrų teisės ir 1994 m. liepos 28 d. susitarimą dėl klausimų, kurie 
reguliuojami Konvencijos dėl jūrų teisės XI dalimi1 patobulinti tarptautines jūrų 
transporto saugumo, jūrų taršos prevencijos ir jūros aplinkos apsaugos ir išsaugojimo 
taisykles; be to, ragina ES valdžios institucijos ypač stengtis užtikrinti, kad ES valstybės 
narės naudotųsi privaloma ginčų sprendimų procedūra Tarptautiniame jūrų teisės 
tribunole (kuris buvo įkurtas 1996 m. ir kurio būstinė pagal JT konvenciją dėl jūrų teisės 
yra Hamburge), kadangi valstybės narės iki šiol vengia spręsti ginčus Tarptautiniame jūrų 
teisės tribunole;

78. ragina Komisiją vykdyti konkrečius moksliniais metodais pagrįstus aplinkos ir socialinius 
ekonominius statistinius ir kitus pajūrio regionų tyrimus siekiant stebėti ir valdyti 
ekonominės, sporto ir pramogų veiklos plėtotės šiuose regionuose padarinius;

79. reiškia susirūpinimą tuo, kad trūksta gerą išsilavinimą įgijusių su jūromis susijusių 
ekonomikos sektorių darbuotojų sausumoje; mano, kad bendros valstybių narių ir 
susijusių įmonių užimtumo iniciatyvos padėtų sušvelninti problemą;

80. ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus į visus ES 
jūrų politikos tobulinimo procesus – ir į galiojančių teisės aktų įgyvendinimą bei 
vykdymą, ir į naujų iniciatyvų rengimą;

Tvarus pakrančių turizmas

81. pabrėžia, kad apgalvotai vystomas turizmas yra nuolatinis vietos ūkio pajamų šaltinis, 
galintis apsaugoti ir pagerinti aplinką, puoselėti ir išlaikyti vietovės kultūrinius, istorinius 
ir aplinkos ypatumus, amatus ir ekologišką jūrų turizmo verslą; todėl ypač ragina 
investuoti į turizmo infrastruktūrą, susijusią su buriavimu, nardymu ir turistinėmis jūrų 
kelionėmis, ir archeologinių jūrų vertybių apsaugą bei pristatymą;

82. pabrėžia, kad turizmo politikai taikytinas subsidiarumo principas. pabrėžia poreikį 
atsižvelgti į valstybių narių planus, pagrįstus praktika ir geriausia patirtimi;

83. pabrėžia, kad tinkamų ir palyginamų duomenų trūkumas yra viena pagrindinių problemų 
siekiant rinkti patikimus duomenis apie užimtumo padėtį turizmo sektoriuje;

  
1 OL L 179, 1998 6 23, p. 3.
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84. taip pat mano, kad švari aplinka ir geras oras bei gera vandens kokybė yra gyvybiškai 
svarbūs šiam sektoriui; taigi visi būsimi Europos turizmo projektai turėtų būti vertinami 
atsižvelgiant į ekologinio suderinamumo ir tvarumo aspektus;

85. mano, kad į Europos uostus dažnai atplaukia kruiziniai laivai; pažymi, kad paslaugų 
teikimas turėtų būti organizuojamas užtikrinant neribojamą konkurenciją ir sprendžiant 
geresnės šiai veiklai reikalingos infrastruktūros problemas;

86. mano, kad tradicinis sezoninis verslas turėtų būti plėtojamas pagal visų metų veiklą; 
pažymi, kad šis sektorius turėtų pasinaudoti galimybe vadovautis tvaraus, visus metus 
vykstančio turizmo veikla; mano, kad pratęsus sezoną galėtų būti kuriamos naujos darbo 
vietos ir užtikrinama ekonominė nauda; pabrėžia, kad kalbant apie tvarumą ir švietimą 
aplinkosaugos klausimais, itin svarbus vaidmuo formuojant turizmo koncepciją gali teikti 
gerosios patirties pavyzdžiams; pabrėžia, kad  reikėtų siekti, kad sezono pratęsimas būtų 
naudingas šiam sektoriui ir pakrančių regionų aplinkai;

87. mano, kad Europos „darbotvarkėje 21“ dėl Europos turizmo tvarumo turi būti atsižvelgta 
į pakrančių ir salų turizmo specifiką, pradėtas naudingas iniciatyvas ir keitimasis 
geriausia patirtimi, kaip spręsti sezoniškumo problemą – pvz., vystant vyresnio amžiaus 
žmonių turizmą;

88. ragina Komisiją pasiūlyti tvarią Europos jūrų turizmo strategiją, kuri remtųsi integruotos 
politikos principu;

Tvari jūrų aplinka

89. primena Parlamento 2006 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl Teminės jūrų aplinkos 
apsaugos ir išsaugojimo strategijos1 ir pakartotinai primena, jog ypač reikia, kad: 

• visuotinis ES tikslas būtų tvarus jūrų naudojimas ir jūrų ekosistemų išsaugojimas, 
įskaitant tvirtą ES jūrų apsaugos politiką, kuria būtų užkirstas kelias tolesniam 
biologinės įvairovės nykimui ir jūrų aplinkos būklės blogėjimui;

• būtų įtraukta bendra visai ES sąvokos „gera ekologinė būklė“ apibrėžtis;

• Europos aplinkos agentūra reguliariai teiktų jūrų aplinkos vertinimus – tada gerėtų 
nacionalinių duomenų rinkimas, teikimas ir keitimasis jais;

• būtų suvokta išankstinio konsultavimosi, koordinavimo ir bendradarbiavimo su 
kaimyninėmis šalimis, priimant ir įgyvendinant būsimą Jūrų strategijos direktyvą , 
svarba, kaip pabrėžiama Parlamento 2006 m. lapkričio 14 d. pozicijoje2;

90. pripažįsta, kad gera jūrų aplinkos būklė sudaro tvaraus ES laivybos sektoriaus vystymosi 
pagrindą, ir primena ES įsipareigojimą pasiekti tikslą įtraukti aplinkos apsaugos matmenį 
į visus Bendrijos politikos aspektus;

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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91. pabrėžia, kad Europai labai svarbi švari jūrų aplinka, įskaitant pakankamą biologinę 
įvairovę, kuri gali užtikrinti tinkamą ją sudarančių ekosistemų veikimą; toliau 
primygtinai tvirtina, kad tikroji jūrų teritorijų vertė – geros jūrų aplinkos būklės ES 
teikiama nauda, kurią sudaro ne vien tik galimas ekonominis pelnas, gaunamas iš įvairių 
jūrų, pakrančių vandenų ir upių baseinų komponentų naudojimo, todėl būtina saugoti ir 
daugeliu atvejų atkurti ES jūrų aplinką;

92. primena ekosisteminį žmogaus veiklos valdymo metodą – vieną iš esminių Teminės jūrų 
aplinkos strategijos elementų; primygtinai ragina taikyti šį metodą ir jūrų politikos 
atžvilgiu;

93. negali nepabrėžti, kad kriterijai, pasirinkti gerai aplinkos būklei apibrėžti, turi būti 
pakankamai griežti, nes šiais kokybiniais tikslais dar ilgą laiką bus vadovaujamasi 
įgyvendinant veiksmų programas;

94. taip pat mano, kad skubiai turi būti imtasi priemonių vandens kokybei gerinti, taigi 
išreiškia susirūpinimą, kad buvo pratęsti terminai, nurodyti Jūrų strategijos direktyvos 
pasiūlyme;

95. primygtinai ragina pagreitinti saugomų jūrų teritorijų tinklo sukūrimą;

96. įsitikinęs, kad švari jūrų aplinka yra gyvybiškai svarbi jūrinėms rūšims – ir toms žuvų 
rūšims, kurios žvejojamos komerciniais tikslais, ir toms, kurios nenaudojamos 
komerciniais tikslais– ir kad išeikvotų žuvų išteklių atkūrimas priklauso nuo jūrų taršos 
bei žvejybinės veiklos apimties mažinimo; mano, kad norint užtikrinti, jog ES pramonėje 
naudojami žuvies miltai nebūtų užteršti, būtina sumažinti jūrų teršalų kiekį;

97. atkreipia dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais, kai į jūrų ekosistemas patenka egzotiškos 
rūšys, sukeliami pragaištingi padariniai, ir pripažįsta, kad invazinės svetimos rūšys kelia 
rimtą grėsmę jūrų biologinei įvairovei; ragina Komisiją nedelsiant imtis priemonių, kad 
su balastiniu vandeniu nebūtų pernešami organizmai, ir įdiegti veiksmingą balastinio 
vandens išleidimo į ES vandenis kontrolę;

98. mano, kad „grupių“ sąvokos įdiegimas galėtų teigiamai veikti jūros aplinką, jei buveinių 
išsaugojimo, taršos kontrolės ir kitos aplinkos apsaugos technologijos būtų naudojamos 
jau grupių kūrimo ir jų veiklos planavimo etapu; 

99. džiaugiasi tuo, jog Komisija patvirtina, kad „išsami teritorinio planavimo sistema“ būtina 
siekiant užtikrinti stabilią reglamentavimo aplinką ir teisiškai saistančią sprendimų 
priėmimo bazę; mano, kad esminis veiksmingo ekosisteminio teritorinio planavimo 
kriterijus – veikla turi būti organizuota taip, kad aplinkai žalinga veikla nepaveiktų 
ekologiškai jautrių teritorijų, tuo pat metu, visose kitose teritorijose ištekliai naudojami 
ekologiškai ir tvariai; atsižvelgdamas į tai, primygtinai reikalauja naudotis strategine 
poveikio aplinkai vertinimo priemone, nurodyta 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių 
aplinkai vertinimo1; pabrėžia, kad bet kokia visos Europos lygmens jūrų teritorinio 
planavimo sistema turi papildyti nacionalines sistemas ir planus, kai tokių esama, joje turi 
būti atsižvelgiama į jūrų regiono arba regiono dalies ypatumus, kaip siūloma jūrų 

  
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30. 
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strategijos direktyvoje, turi skatinti toliau diegti ekosistemos metodą jūrų valdymo srityje 
ir siekti geros ekologinės būklės tikslų pagal jūrų strategijos direktyvą;

100. atkreipia dėmesį į tai, kad norint pasiekti gerą aplinkos būklę reikia užtikrinti, kad už 
ekologiškai jautrių teritorijų ribų vykdoma žmogaus veikla griežtai reguliuojama, kad 
būtų sumažintas bet koks įmanomas neigiamas poveikis jūrų aplinkai;

Integruota žuvininkystės politika

101. mano, kad žvejybinė veikla turi prisidėti prie perspektyvių jūros pakrančių bendruomenių 
rėmimo sudarant galimybes žvejoti pakrantės vandenyse, taip pat nedidelio masto 
pramoginei žūklei, mano, kad ši veikla puoselėja turizmą, saugo turtingą jūros pakrančių 
paveldą ir padeda išlaikyti pajūrio bendruomenes kartu;

102. išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad nors sektorius yra pasirengęs priimti sukurtą 
ekosistemomis pagrįstą metodą, skirtą žuvininkystės valdymui, kurį sąlygojo papildomi 
apribojimai, kylantys dėl Natura 2000 tinklo bei kitų galimų saugomų jūros teritorijų, nes 
neribotai prieigai bei žvejybos veiklai minėtose teritorijose gali iškilti grėsmė; mano, kad 
vykdyti žvejybos veiklą, kuri netrukdo apsaugos tikslams, turėtų būti leidžiama jūros 
saugomose teritorijose;  taip pat mano, kad jei žvejybos veikla kenkia ar gali kenkti 
saugomų jūro teritorijų apsaugos tikslams, būti dėti daugiau pastangų, įskaitant mokslinių 
tyrimų bei vystymo panaudojimą, siekiant, kad žvejybos metodai labiau tausotų aplinką 
ir, kad, jei pagrįsta, būtų galima  geriau pasiekti minėtas teritorijas;

103. tačiau pabrėžia, kad ateityje naudojant atsargumo metodą žvejyba bus apribota, nes 
būtina užtikrinti, kad mes išlaikysime gyvybingas ekosistemas bei apsaugosime retas, 
pažeidžiamas ar vertingas rūšis ir buveines, o tai savo ruoštu reiškia, kad reikės labiau 
stiprinti aplinkosaugą, įskaitant jūros saugomų teritorijų tinklo sukūrimą, kuris 
vadovautųsi Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) programos nuostatomis bei 
integruota pakrančių zonų valdymo sistema, siekiant užtikrinti, kad bus sustabdytas 
betikslis buveinių naikinimas ir žymus biologinės įvairovės  nykimas;  

104. ragina Komisiją atsižvelgti į sėkmingą žuvininkystės valdymo patirtį, kurią turi vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes šiuos modelius būtų galima taikyti kituose 
regionuose, ypač tą patirtį, kuri apima integruotą ir tvarų jūros valdymą, naudojant 
neatrankinės žvejybos įrangos uždraudimą, derinant žvejybos laivyno dydį su esamais 
žvejybos ištekliais, taikant pakrančių planavimą, kontroliuojant turizmo veiklą, 
pavyzdžiui: sudarant teritorijų, patenkančių į Natura 200 tinklą, valdymo planus ir 
kuriant apsaugines zonas;

105. pabrėžia, kad būtina pripažinti svarbų Regioninių patariamųjų tarybų vaidmenį ir su 
jomis būtina tartis dėl jūrų valdymo;

106. pritaria ES įsipareigojimas, priimtiems 2002 m. „Žemės“ aukščiausiojo lygio susitikime, 
ir dar kartą primena apie Komisijos komunikate pavadinimu „Didžiausiu žuvų kiekiu 
įgyvendinant tvarumą ES žuvininkystės sektoriuje“ (COM(2006)0360) išdėstytą siekį 
atkurti žuvų populiaciją, siekiant kur įmanoma užtikrinti didžiausią sugaunamų žuvų 
kiekį iki 2015 metų; mano, kad tai geriausiai pasiekiama vengiant naudoti pasirenkamus 
referencinius vienetus, kurie yra pagrįsti vien tik paprastu matematiniu modeliu; mano, 
kad alternatyvus didžiausio tvaraus sugaunamų žuvų kiekio aiškinimas, naudojant 
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koncepciją kai per fiksuotą laikotarpį (maždaug dešimtmetį) ypač didinami kumuliaciniai 
sugavimai, gali suteikti tikrą ir įgyvendinamą būdą, kuris pagerintų ES žuvininkystės 
padėtį;

107. mano, kad vienas iš svarbių būdų atliekų sumažinimui yra žvejybos selektyvumas,
keičiant žvejybos įrangą bei techniką. Pripažįsta, kad žvejų bendradarbiavimas ir žinios
minėtoje srityje yra esminis veiksnys ir, kad žvejus, kurie šioje srityje taiko naujoves, 
būtina skatinti;

108. ragina dėti visas pastangas ir nutraukti negarbingą priegaudą bei atliekų išleidimo 
problemą, kuri yra pagrindinė Bendrųjų leistinų sugavimų (BLS) ir BŽP kvotų rėžimo 
pasekmė; mano, kad naikinanti jūros žinduolius, paukščius ir vėžlius priegauda yra 
pasibjaurėtina ir privalo būti sustabdyta; be to, žala, kurią lengvai pažeidžiamam jūros 
dugnui ir lengvai pažeidžiamiems giliųjų vandenų augalijos ir gyvūnijos arealams, kaip 
antai šaltųjų vandenų povandeninės koralinės uolos, povandeniniai kalnai ir pinčių 
kolonijos, padaro žvejybos įranga, lemia ypatingos šių teritorijų apsaugos nuo šios 
žvejybos įrangos poreikį; atkreipia dėmesį, kad palikti žvejybos tinklai veikia kaip 
„vaiduokliai-tinklai“, kurie žymiai mažina žuvų išteklius ir kenkia arealams;

109. yra įsitikinęs, kad būtina kuo skubiau skatinti ir taikyti žemėlapių sudarymą(erdvinio 
planavimo) programų, skirtų Bendrijos vandenims naudojimą, siekiant patenkinti poreikį 
išlaikyti tvarų ir geografiškai atstovaujamą žuvininkystės sektorių; išskiriant jūros vėjo 
ūkiams ar energijos gamybos bei  anglies atskyrimo, smėlio ir žvyro gavybai ar 
akvakultūrai  puikiai tinkamas zonas arba išskiriant jūros apsaugos vietas, įskaitant 
Natura 2000 saugomas zonas, bei pažymint kitas opias buveines bei rūšis gali sąlygoti 
veiksmingesnį ir tvaresnį jūrų aplinkos panaudojimą; siekiant veiksmingo erdvinio 
planavimo būtina pažymėti žvejybos veiklos zonas ir tai turėtų supaprastėti  visose 
valstybėse narėse pagerinus ir standartizavus laivų stebėsenos sistemų prieigą ir laivų 
žurnalus; mano, kad sprendimai, susiję su Bendrijos vandenimis, turėtų būti priimami 
pasikonsultavus su žuvininkystės sektoriaus atstovais bei tiesiogiai poveikį 
patirsiančiomis bendruomenėmis; 

110. ypač pabrėžia vis didėjančia žuvų ūkių ekonominę ir socialinę svarbą, nes pasaulio jūrų 
žuvų ištekliai mažėja; greitu laiku akvakultūros produktai per metus parduodami 
pasauliniu mastu viršys atsitiktinį sugavimą; ES pirmauja šios srities vystymo srityje ir 
turėtų siekti išlaikyti lyderio poziciją bei toliau tęsti vystymą, derinant tai ir su kitu 
pakrančių ir jūros panaudojimu; negalima nepabrėžti žuvų ūkių svarbos nutolusiuose, 
kaimo bendruomenėse, kur yra nedaug darbo vietų; vadovaujantis integruotu pakrančių 
zonų valdymo metodu būtina skatinti  aiškiai apibrėžtos žuvų ūkių zonas, kuriose jie 
galėtų burtis ir tai taip pat turi būti susieta su supaprastintu kontrolės rėžimu, kuris padėtų 
skatinti verslininkystę ir tvarumą;  būtina kurti naujas technologijas akvakultūros srityje, 
nes tai padėtų pagerinti kokybės valdymą, atsekamumo užtikrinimą nuo gamybos iki 
naudą nešančių grandžių bei apskritai pripažintų žuvų ūkius kaip svarbius žuvininkystės 
sektoriaus dalyvius;

111. atkreipia dėmesį, kad kai kurie akvakultūros metodai prisideda prie kai kurių rūšių 
naikinimo; atkreipia dėmesį, kad tam tikrų rūšių jauniklių sugavimas, siekiant vėliau juos 
nupenėti, užketa kelią veisimuisi ir ardo biologinę rūšių ousiausvyrą; mano, kad pasaulio 
rinkose minėtų rūšių žuvų kainos yra labai didelės ir tai sąlygoja šį visišką jūros 
ekosistemų saugojimo ignoravimą;



A6-0235/2007 - Pranešėjas: Willi Piecyk 02/07/2007/ 19

112. atkreipia dėmesį, kad karinės operacijos taip pat gali daryti poveikį žuvininkystės 
sektoriui; šaudymo jūroje diapazonas – tai neleistinos teritorijos žvejybai ir kitoms 
laivybos formoms, tačiau jos gali sudaryti prieglobstį bioįvairovėms; nepaisant to, 
ultražemų dažnių hidrolokatoriaus naudojimas, ypač povandeniniuose laivuose, daro 
didelį poveikį jūros žinduoliams ir kitiems žuvų ištekliams ir turėtų būti griežtai 
reguliuojamas ir naudojamas tik tose teritorijose;

113. pabrėžia būtinybę stebėti žvejybą tarptautiniuose vandenyse, nes tai taip pat daro įtaką 
žuvų ištekliams Išskirtinėse ekonominėse zonose (EEZ), esančiose ES;

Moksliniai jūrų tyrimai, technologijos ir naujovės

114. mano, kad daugumą aplinkos ir tvarumo problemų reikia spręsti tinkamai naudojantis 
mokslo ir technologijų žiniomis, kurios turi būti tinkamai skatinamos finansuojant ES ir 
valstybėms narėms; ragina Komisiją parengti Europos jūrų mokslinių tyrimų strategiją, 
kuria būtų siekiama, kad Europos jūrų mokslinių tyrimų institutų veikla būtų geriau 
koordinuojama ir sujungta į tinklą; siekiant šio tikslo skatina sukurti mokslinį Europos 
jūrų tinklą, kurio veikloje dalyvautų visi svarbūs Europos jūrų mokslinių tyrimų institutai 
ir kurį remtų Europos Sąjunga; ragina užtikrinti, kad sukaupta informacija būtų 
perduodama saugoti Europos jūrų duomenų centrui ir kad šia informacija galėtų naudotis 
visi jūrų mokslinių tyrimų institutai; pritaria, kad būtų reguliariai rengiama Europos jūrų 
konferencija, kuri būtų mokslininkų ir pramonės atstovų susitikimo vieta;

115. patvirtina, kad tinkamai valdant jūrų aplinkos išteklius, reikia patikimos informacinės 
bazės; taigi pabrėžia tvirtų mokslinių žinių, susijusių su jūrų aplinka, svarbą, kad 
sprendimus būtų galima priimti rentabiliai ir būtų išvengta beverčių priemonių; taigi 
primygtinai ragina jūriniams moksliniams tyrimams skirti ypatingą dėmesį, skirstant 
išteklius, kad būtų galima aplinką gerinti tvariai ir veiksmingai;

116. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti ir įgyvendinti Europos jūrų dugno ir pakraščių 
vandenų topografinio matavimo programą, kad remiantis šios programos rezultatais būtų 
galima parengti Europos jūrų atlasą;

117. pritaria Žaliojoje knygoje išdėstytam požiūriui, kad susiduriama su žymiomis ir rimtomis 
problemomis, kai norima gauti duomenų apie jūrų aplinkos būklę, apie joje vykdomą 
veiklą ir apie veiklą, įtakojančią jos būklę; taigi pritaria raginimams gerinti šių sričių 
programas, susijusias su duomenų rinkimu, žemėlapių sudarymu ir topografiniu 
matavimu, laivų buvimo vietos nustatymu ir kitomis programomis, įtraukiant valstybes 
nares, jūrų konvencijų dalyves, Komisiją ir kitus Bendrijos organus, pvz., Europos 
aplinkos agentūrą ir Europos jūrų saugos agentūrą; pabrėžia, kad svarbu keistis 
pažangiąja patirtimi nacionaliniu, regioniniu ir Europos lygmenimis;

118. ragina užtikrinti, kad ES septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje jūrų 
moksliniai tyrimai būtų įtvirtinti kaip pagrindinė tema ir kad šiam klausimui būtų 
skiriamas itin didelis dėmesys rengiant būsimas bendrąsias mokslinių tyrimų programas; 
skatinant mokslinius tyrimus ragina ypatingai atsižvelgti į galimą jūrų vaidmenį 
sprendžiant Europos aprūpinimo energija problemas;

119. pabrėžia didžiulį atviros jūros vėjo energijos naudojimo plėtros potencialą ir tai, kokiu 
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mastu ją naudojant galima prisidėti siekiant, kad Europa taptų nepriklausoma nuo 
importuojamos energijos, taip pat geresnės klimato apsaugos, tačiau atkreipia dėmesį į 
tai, kad dar reikia dėti didžiules pastangas siekiant visapusiškai išnaudoti šį potencialą, 
todėl ragina Komisiją parengti veiklos planą, susijusį su atviros jūros vėjo energijos 
naudojimu, kuriame atsispindėtų dalykiškas ES požiūris į atviros jūros technologijas ir 
kuriame būtų skatinama plėsti tinklus bei įvertintos perspektyvos iki 2020 m. padidinti 
jėgainių pajėgumus bent iki 50 GW; todėl visų pirma tikisi, kad bus imta taikyti vieno 
langelio principą ir kad bus skatinama plėtoti racionalią atviros jūros vėjo energijos tinklų 
infrastruktūrą; džiaugiasi Komisijos rekomendacija dėl Europos strateginio energetikos 
technologijų plano ir ragina sutelkti pastangas į didelio masto atviros jūros vėjo energijos 
naudojimo plėtotę;

120. patvirtina, kad pakrančių teritorijos svarbios plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius, 
kurie yra esminė ir neatskiriama ES pastangų kovoti su visuotine klimato kaita dalis; 
taigi, pabrėžia, kad, siekiant sukurti teritorinę jūrų veiklos planavimo sistemą, teritorijas 
būtina tinkamai padalyti į zonas, kad vystant šias teritorijas būtų galima statyti jėgaines 
vėjo, potvynių ir kitų rūšių energijai gaminti, kad sumažėtų konfliktų su kitais 
besinaudojančiais jūrų aplinka, ir būtų išvengta jūrų aplinkos būklės blogėjimo, 
atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimus (angl. EIA); džiaugiasi besiplečiančių 
atsinaujinančios energijos įmonių suteiktomis svarbiomis galimybėmis plėtoti užimtumą 
ir gilinti technines žinias ES;

121. pabrėžia, kad siekiant sustabdyti neigiamą praktiką, būtina atkreipti dėmesį į 
nežvejybinius tobulinimus, kurie galėtų būti suderinami su žuvininkystės sektoriumi, 
pavyzdžiui: skatinti kurti energijos gamybos aikšteles ar vėjo jėgainių aikšteles, kuriose 
būtų tausojamos ekosistemos, taip pat padėti sukurti jūros nežvejybinėse zonose jūros 
rūšių veisimo ir auginimo plotus; 

122. remia energijos gamybą, kurios metu neišmetamas anglies dioksidas, tačiau būtina 
užtikrinti, kad atsinaujinančios energijos jėgainių konstrukcija ir padėtis nepakenktų jūros 
augalijai ir gyvūnijai; todėl ragina atidžiai planuoti jūros atsinaujinančios energijos 
konstrukcijų įrengimą; atkreipia dėmesį į tai, kad privalu išvengti daug galimų pavojų, 
susijusių su energijos gamyba; taip pat pabrėžia, kad konstrukcijos, skirtos vėjo ir bangų 
energijos gavybai, gali paveikti natūralius apatinių jūros sluoksnių ciklus; pažymi, kad 
dėl užtvankų statybų, kurios mažina potvynių ir atoslūgių nuotolį, gali išnykti limanuose 
tarp potvynių ir atoslūgių esančios paukščių maitinimosi vietos; panašiai potvynių ir 
atoslūgių jėgos pokyčiai gali padaryti poveikį didelėms midijoms, Limaria hians rifams,
kalkinių jūros dumblių sluoksniams, plukėms ir minkštiesiems koralams;

123. mano, kad galima žymiai patobulinti gėlinimo technologiją ir išvengti pakrančių vandenų 
taršos, ypač jei šios zonos yra tinklo Natura 2000 dalis; ragina kompetentingas 
institucijas įvertinti šių įrengimų poveikį aplinkai, ypač tose zonose, kuriose galima 
išgauti vandens išteklius tvaresniais būdais;

124. mano, kad, atsižvelgiant į ypač greitą jūrų vandens gėlinimo įmonių, į jūrą išskiriančių 
tonas druskingo vandens ir kitų produktų, plėtrą, Komisija turėtų ištirti tokių įmonių 
veiklos poveikį planktonui ir jūros dugnui bei ekosistemos pokyčiams ir mutacijai;

125. įsitikinęs, kad GALILEO palydovinės navigacijos sistema ir Visuotinė aplinkos ir 
saugumo stebėsenos (angl. GMES) sistema suteikia didelių galimybių jūrų sektoriuje; 
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ragina Komisiją aktyviau skatinti šių sistemų panaudojimą remiantis jūrų strategija;

126. atkreipia dėmesį į informacijos ir ryšio technologijų svarbą uostų logistikai; įsitikinęs, kad 
naujuose pasiūlymuose dėl teisės aktų, pvz., dėl radijo dažnių atpažinimo (angl. RFID), 
turėtų būti siekiama skatinti naudoti šias technologijas; ragina Komisiją visoje ES 
nustatyti informacijos ir ryšio technologijų standartus visiems Europos Sąjungos uostams 
ir imtis vadovaujamo vaidmens derantis dėl tarptautinių technologinių standartų 
nustatymo;

127. pabrėžia, jog kadangi tolimiausi Atlanto ir Indijos vandenynų regionai gerai tinka įvairių 
reiškinių–- atmosferos ciklų, vulkanologijos procesų stebėjimui, be to, kadangi šios 
teritorijos yra pačios geriausios vykdyti Europos mokslinius tyrimus okeanografijos, 
biologinės įvairovės, aplinkos kokybės, gamtos išteklių valdymo, energijos ir vandens, 
genetikos, visuomenės sveikatos, sveikatos mokslų ir naujųjų ryšių technologijų bei 
paslaugų srityse, planuojant būsimas mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo 
programas į šiuos regionus turi būti atsižvelgta;

128. jūrų biotechnologijas laiko vienomis iš daugiausiai žadančių dešimtmečių technologijų, 
kurias galima įvairiai panaudoti farmacijos pramonėje, kosmetikoje, maisto pramonėje ir 
biologinio aplinkos atkūrimo srityje, mano, kad mokslinių tyrimų pastangos šioje srityje 
turėtų būti stiprinamos ir valstybės narės turėtų pasinaudoti nauda, kurią suteiktų 
„Mėlynojo investavimo fondas“, kurio įkūrimas siūlomas Žaliojoje knygoje, o didesnės 
sąveikos galima pasiekti geriau koordinuojant valstybių narių pastangas šioje srityje; 
pabrėžia, kad visa jūrų technologijų vystymas turi būti griežtai reguliuojamas ir tinkamai 
įvertinamas, siekiant išvengti per didelio ir taip pažeidžiamos ir pavojuje esančios jūrų 
ekosistemos išnaudojimo;

129. vandenyno dugne esančiose nuosėdose yra dideli kiekiai dujų hidratų, kurie gali papildyti 
ar pakeisti tradicinius angliavandenilius; prieigos prie šių išteklių užtikrinimas, jų 
įvertinimas ir būdų juos panaudoti vystymas yra svarbūs uždaviniai, kuriuos Europa 
turėtų atidžiai išnagrinėti. ES valstybės narės turi galimybę pagal Montego Bei 
konvencijos 76 straipsnį pailginti žemyninį šelfą iki daugiau nei 200 jūrmylių ir taip 
išsaugoti prieigą prie galimų papildomus išteklius;

Bendra jūrų politika

130. pabrėžia svarbius pastarųjų metų ES laimėjimus, susijusius su jūrų saugumu ir 
aplinkosauga (ERIKA I ir II paketai bei kitos teisėkūros priemonės); ragina Tarybą kuo 
greičiau priimti bendrąją poziciją dėl 3-ojoj jūrų saugumo paketo teisėkūros pasiūlymu, 
dėl kurio tik dabar buvo pasiektas politinis susitarimas;

131. toliau tvirtina, kad tarptautinis jūrų regionas yra svarbi veikėjų, susijusių su sektorių 
politika (transportu, aplinka, jūrų sauga, žuvų išteklių valdymu ir t. t.), galimos 
partnerystės ir konsultavimosi sritis, ir ragina Komisiją skatinti šį tinklų kūrimą ir paremti 
2007–2013 m. teritorinio bendradarbiavimo programą ir naujosios kaimynystės politikos 
jūrų regionų programą; mano, kad specifinis jų geografinės padėtis pobūdis jokiu būdu 
neužkerta kelio atokiausiems regionams būti įtrauktiems į šiuos jūrų regionus, ir kad dėl 
šios priežasties turi teisėtą vaidmenį dinamiškoje su jūros baseinais susijusioje veikloje.

132. pritaria Komisijai, kad sukūrus bendrą Europos jūrų erdvę gerokai padidėtų teritorinių 
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vandenų valdymo veiksmingumas ir mano, kad nustačius tokią jūrų erdvę būtų labai 
prisidėta prie ES jūrų transporto ir paslaugų vidaus rinkos integravimo, ypač 
supaprastinus muitinių ir administracines procedūras ir tarptautiniuose vandenyse 
(atviroje jūroje) laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos – JTJTT (angl. 
UNCLOS) ir TJO konvencijų, įskaitant „laivybos teisę“ ir „taikaus plaukimo teisę“ 
išskirtinėje ekonominėje zonoje – IEZ (angl. EEZ); konstatuoja, kad siekiant šio tikslo 
Bendrijos teisės aktuose jau buvo padaryta didelė pažanga, tačiau iš dalies vis dar stringa 
įgyvendinimas valstybėse narėse; ragina valstybes nares nedelsiant įgyvendinti Europos 
teisės aktus;

133. pabrėžia trumpųjų nuotolių jūros laivybos, kaip tvarios ir efektyvios transporto 
priemonės, kuria lengvai aplenkiamos žemės kliūtys ir kuri gali augti, privalumus ir 
galimybes; todėl ragina Komisiją remti ir skatinti trumpųjų nuotolių jūros laivybą ir 
visiškai įgyvendinti trumpųjų nuotolių laivybos veiksmų planą; mano, jog trumpųjų 
nuotolių jūrų laivybos augimą varžo tai, kad teisine prasme ji vis dar laikoma tarptautine 
laivyba; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl trumpųjų nuotolių 
laivybos integravimo į Europos vidaus rinką; mano, jog tai neturėtų prieštarauti JTJTT 
(angl. UNCLOS) ir TJO konvencijoms, įskaitant „laivybos teisę“ ir „taikaus plaukimo 
teisę“ išskirtinėje ekonominėje zonoje – IEZ (angl. EEZ) tarptautiniuose vandenyse 
(High Seas); 

134. išreiškia nusivylimą ligšioline TEN projekto Nr. 21, susijusio su jūros greitkeliais, 
įgyvendinimo pažanga ir ragina, kad Komisija, siekdama paspartinti jūros greitkelių 
kūrimą, paskirtų atsakingą koordinatorių;

135. mano, kad nauja Europos Sąjungos jūrų politika taip pat turi būti sutelkta į archeologinių 
jūrų išteklių apsaugą ir priežiūrą; mano, kad, į Europos jūrų atlasą įtraukus kartografinius 
povandeninių archeologijos objektų ir lobynų aprašus, šiuos reiškinius būtų galima 
lengviau suprasti ir tyrinėti, o kompetentingoms kiekvienos valstybės narės institucijoms 
būtų lengviau saugoti savo kultūros ir istorijos paveldą;

136. mano, kad siekiant išsaugoti jūrų aplinkos kokybę, būtina visapusiškai ir laiku 
įgyvendinti visus ES aplinkos apsaugos teisės aktus (inter alia Vandens pagrindų 
direktyvą1, Buveinių2, Paukščių3, Nitratų4, Sieros kiekio jūriniame kure5 ir Baudžiamųjų 
sankcijų už jūrų taršą6 direktyvas) ir kad Komisija, siekdama paraginti valstybes nares jas 
įgyvendinti, turėtų imtis visų reikiamų poveikio priemonių, įskaitant, jei reikia, 
kreipimąsi į teismą;

  
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1. (2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus).
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. (1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 

buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos).
3 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. (1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 

paukščių apsaugos).
4  OL L 375, 1991 12 31, p. 1. (1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 

apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių).
5 OL L 121, 1999 5 11, p. 13. (1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva dėl sieros kiekio 

sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB).
6 OL L 255, 2005 9 30, p. 13. (2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo).
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137. yra įsitikinęs, kad atsargumo principas, nustatytas EB sutarties 174 straipsnio 2 dalyje, 
turi sudaryti visų rūšių ES jūrų teritorijų naudojimo pagrindą; taigi, pabrėžia, kad 
prevencinės veiklos vilkinimas neturėtų būti teisinamas neabejotinų mokslinių faktų 
stoka; kita vertus, mano, kad skubūs prevencijos veiksmai neturėtų kliudyti naudotis 
moksline informacija;

138. pažymi, kad Žaliojoje knygoje minimi keli duoti naudos galintys būdai, kuriais prie šios 
veiklos galėtų prisidėti karinės pajėgos, įskaitant paiešką ir gelbėjimą, katastrofos 
padarinių šalinimą ir sekimą jūroje; vis dėlto apgailestauja, kad neminima žala aplinkai, 
kurią gali padaryti kariniai objektai, pavyzdžiui, tokia kaip žala, kurią daro ginklų 
bandymas, karinių jūrų pajėgų bazės ir naudojimasis aukšto intensyvumo povandeninių 
hidrolokatorių sistemomis, galinčiomis pakenkti banginių šeimos gyvūnams ir sukelti jų 
kurtumą, vidaus organų pažeidimus bei pražūtingą masinį išplaukimą į krantą; 
atsižvelgdamas į tai, reikalauja visapusiškai įtraukti karinių pajėgų veiklą į jūrų politiką ir 
visais atžvilgiais taikyti jai poveikio aplinkai vertinimą bei reikalauti atsakomybės už 
aplinkos apsaugą;

139. ragina Komisiją ir valstybes nares į jūrų politiką įtraukti išsamius tyrimus dėl Europos 
jūrų dugne nuo įvykusių karų likusių senų sprogstamųjų medžiagų ir jų keliamo pavojaus 
žmonėms ir aplinkai, ištirti galimybes jas nukenksminti ir (arba) iškelti ir imtis 
atitinkamų veiksmų;

140. ragina užtikrinti, kad Bendrija atliktų svarbesnį vaidmenį tarptautinių organizacijų 
veikloje; pabrėžia, kad šioje veikloje Bendrija negali ir neturi atstovauti ES valstybėms 
narėms arba užimti jų vietos; tačiau dar kartą pakartoja savo raginimą, kad Europos 
Sąjungai turi būti suteiktas stebėtojo statusas Tarptautinėje jūrų organizacijoje;

141. pabrėžia, kad norint sudaryti vienodas veiklos sąlygas jūrų ekonomikos srityje, 
neatsisakant aplinkos tvarumo tikslų, susijusių su veikla jūroje, ES turi aktyviai dalyvauti 
valdant jūras tarptautiniu mastu;

142. pabrėžia galiojančių Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO), Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) ir ES nustatytų taisyklių įgyvendinimo svarbą siekiant saugesnio, 
ekologiškesnio ir ekonominiu požiūriu perspektyvaus jūrų sektoriaus; teigiamai vertina 
tai, kad nuo 2007 m. sausio 1 įsigaliojo Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų 
prevencijos (angl. MARPOL) I ir II priedai.; ragina ES valstybes nares nedelsiant 
ratifikuoti visas tarptautines TJO ir TDO konvencijas, ypač MARPOL konvencijos IV 
priedą ir Konvenciją dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos 
padarytą žalą, Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvenciją dėl atsakomybės ir 
kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra 
(HNS konvencija); ragina pradėti taikyti ratifikavimo arba neratifikavimo kriterijų uosto 
valstybei atliekant laivų kontrolę;

143. ragina valstybes nares ir Komisiją, remiant Tarptautiniam taršos nafta padarytos žalos 
kompensavimo fondui (angl. IOPFC), aktyviai dalyvauti svarstymuose, kaip kovoti su 
standartų neatitinkančia laivyba ir skatinti kokybišką laivybą. Vidutinės trukmės 
laikotarpiu reikėtų persvarstyti Civilinės atsakomybės konvenciją ir Tarptautinio taršos 
nafta padarytos žalos kompensavimo fondo veiklą;
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144. mano, kad Europos jūrų saugumo agentūra (angl. EMSA), Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra 
(angl. FRONTEX), Žuvininkystės kontrolės agentūra ir Aplinkos agentūra gali taikyti 
įvairias priemones, kurias veiksmingai derinant būtų galima naudingai prisidėti prie 
Europos jūrų politikos įgyvendinimo; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ne tik 
nedelsiant pašalinti kliūtis, trukdančias šioms agentūroms bendradarbiauti, bet ir įteisinti 
šį bendradarbiavimą siekiant šių tikslų: 

i) užtikrinti saugumą jūrose ir jūrinės aplinkos apsaugą (įskaitant žuvininkystės 
priežiūrą), apsaugoti nuo terorizmo, piratavimo ir nusikalstamos veiklos jūroje ir 
nuo neteisėtos, neregistruotos ir nereglamentuotos žvejybos 

ii) visoje ES turi būti taikomi tie patys reikalavimai ir koordinuojama žvejyba, taikant 
vienodas baudas ir sankcijas, kurias patvirtintų valstybių narių teismai; 

iii) griežčiau stebėti kaip laikomasi nustatytų laivų maršrutų ,kuo skubiau pradėti 
taikyti suderintas būtinas priemones avarijos atveju; kovoti su nelegalia imigracija; 
pakartoja Laikinojo saugumo jūroje gerinimo (MARE) komiteto galutinėje 
ataskaitoje nurodytą reikalavimą įsteigti Europos pakrančių apsaugos tarnybą;

145. tikisi, kad Europos kaimynystės politikoje bus tinkamai atsižvelgta į ES jūrų politiką ir 
poreikį bendradarbiauti su ES šalimis kaimynėmis jūrų aplinkos apsaugos, saugos ir 
saugumo jūroje srityse; 

146. mano, kad neteisėta, neregistruota ir nereglamentuota žvejybą yra svarbi ir vis didėjanti 
problema, kuri sukelia svarbių žuvų rūšių naikinimą bei nesąžiningą konkurenciją tarp 
žvejų, kurie laikosi ir kurie pažeidžia taisykles; pažymi, kad kai kuriose ES valstybėse 
neteisėta, neregistruota ir nereglamentuota žvejyba sudaro žymią bendro sugavimų kiekio 
dalį; laukia būsimo Komisijos komunikato ir teisėkūros pasiūlymo dėl kovos su neteisėta, 
neregistruota ir nereglamentuota žvejyba bei ES 2002 m. Veiksmų plano peržiūros;

147. ragina ir ateityje tęsti integruotos Europos jūrų politikos iniciatyvos įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad šiuo tikslu turėtų būti bent jau rengiami reguliarūs koordinaciniai atsakingų 
Komisijos narių posėdžiai, taip pat turėtų būti reguliariai ir viešai keičiamasi 
nuomonėmis su kitais suinteresuotais veikėjais, pvz., kas dveji metai surengiant 
konferenciją; ragina, kad ateityje Tarybai pirmininkausiančios valstybės narės, 
pristatydamos savo darbo programas, atsižvelgtų į jūrų politikos klausimą; taip pat ragina 
Europos Komisiją kasmet pateikti informaciją apie visus ES lėšomis finansuojamus 
projektus, susijusius su jūromis;

148. pažymi, kad jūrų politikos integracijos koncepcija šiuo metu turi būti praktiškai 
įgyvendinama, ir prašo Komisiją sustiprinti politikos pagrindus, siekiant atlikti visa 
apimančia jūros problemų ir joms poveikį darančių politikos sričių analizę, užtikrinant, 
kad visapusiškai atsižvelgiama į sąveiką kiekvienoje sektorinėje politikoje, ir prireikus jas 
derinant; teigiamai vertina visų Bendrijos institucijų ir valstybių narių vyriausybių 
reakciją į Žaliąją knygą dėl ES jūrų politikos, t. y. kelis sektorius apimančius veiksmus, ir 
ragina imtis tolesnių veiksmų šioje srityje; 

149. ragina sukurti biudžeto eilutę, vad. „Bandomieji jūrų politikos projektai“, pagal kurią būtų 
remiami bandomieji projektai, kurių tikslas – skirtingų stebėsėnos ir jūrų priežiūros 
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sistemų integravimas, mokslinių duomenų apie jūrą sujungimas, jūrų politikos ir pajūrio 
ekonomikos srityje veikiančių tinklų ir pažangiosios patirties platinimas; ragina 
atitinkamai atsižvelgti į jūrų politiką rengiant ES politikos sričių ir priemonių biudžeto 
struktūrą po 2013 m.;

o

o o

150. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos ekonominių ir 
socialinių reikalų bei Europos regionų komitetams.
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