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2007. október 10-én bemutatott, az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló („Tengernyi lehetőség” alcímű) 

kék könyvével és az annak részét képező cselekvési tervvel a Bizottság egy hosszú évek óta sejthető, ám határozottan 

csupán nemrégiben körvonalazódott igényt elégített ki, mely az európai tengeri és part menti térségekkel kapcsolatos 

politikák összehangolására irányul. 

Bolygónk klímájának szabályozásán túl a tenger 5 millió 
európai számára biztosít munkahelyet, és még sokak szá-
mára jelenthet megélhetési forrást, többek közt a megújuló 
energiákkal kapcsolatos és a telekommunikációs ágazatban 
rejlő munkalehetőségek révén.

Mostanáig a tengerekkel kapcsolatos európai politika csu-
pán az egyes ágazati (közlekedési, környezetvédelmi, kuta-
tási stb.) tevékenységek fejlesztési kereteit határozta meg, 
ösztönző vagy korlátozó jelleggel, a fenntartható fejlődés 
szempontjainak és közös örökségünk jövőjének szem előtt 
tartása nélkül.

Ez a tendencia mostantól fordulni látszik, a Barroso-bizottság 
ugyanis 2005–2009-re szóló stratégiája keretében új integrált 
európai tengerpolitikát dolgozott ki, amely több lépésben 
nyerte el végső formáját. Elsőként egy konzultációs fázisra 
került sor.

Az uniós tengerpolitika kialakítását segítő zöld könyv, ame-
lyet 2006 júniusában hoztak nyilvánosságra,  tizenhárom 

 hónapon keresztül biztosított terepet az integrált tenger-
politika szükségességéről folyó konzultációkhoz és az ezen 
a területen felmerülő sajátos igények azonosításához. Az 
eredmények minden várakozást felülmúltak: közel 500 írott 
hozzászólás érkezett különféle kormányok és régiók, magán-
vállalkozások, szakszervezetek, nem kormányzati szerveze-
tek, illetve egyszerű polgárok részéről ahhoz a tengerpolitikai 
ad hoc munkacsoporthoz, amelynek feladata az új tenger-
politika kidolgozása és nyomon követése volt a Halászati és 
Tengeri Ügyek Főigazgatóságánál.

Az iránytű...

A civil társadalom, illetve néhány olyan hatóság támogatá-
sával, mint a Régiók Bizottsága vagy (2007 első félévében) 
az EU német elnöksége, a Bizottság úgy döntött, hogy az 
előkészületek második szakaszát olyan intézkedések meg-
tervezésének szentelik, melyek lehetővé teszik egy integrált 
tengerpolitika megvalósításához szükséges konkrét keret 
létrehozását. Ennek jegyében készült el a 2007. október 10-én 
José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke és Joe Borg, halászati 

Halászat Thyborøn partjainál (Dánia)

(1) Egyikük politikai elemző, másikuk segédelemző az Európai Bizottság Halászati és Tengeri Ügyek Főigazgatóságán működő tengerpolitikai 
munkacsoportban.
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és tengeri ügyekért felelős biztos által bemutatott kék könyv. 
A kék könyv a Bizottság két szakpolitikai vonatkozású közle-
ményét és két munkadokumentumot – egy cselekvési tervet 
és egy hatásértékelést – foglal magába, melyek kidolgozását a 
tengerpolitikai munkacsoport koordinálta több szakterület 
magas szintű képviselőinek – maguknak az összekötő cso-
portba szerveződött biztosoknak – a támogatásával.

A cselekvési terv, amelynek elfogadásáról a 2007 decem-
berében összeülő Miniszterek Tanácsa fog dönteni, az új 
európai tengerpolitika „bibliájának” tekinthető. Kb. harminc 
cselekvést irányoz elő, öt fő célkitűzés mentén:
•  a tengerek és óceánok fenntartható hasznosításának előny-

ben részesítése;
•  egyfajta tudás- és innovációs bázis létrehozása a tenger-

politika támogatásához;
•  jobb életminőség biztosítása a part menti régiókban;
•  az Unió vezető szerepének támogatása a nemzetközi ten-

gerészeti ügyekben;
•  Európa tengeri dimenziójának hatékonyabb megjelenítése.

Az előirányzott intézkedések némelyike „strukturális” jel-
legű, azaz az Unió hagyományos politikáiból következik. A 
kikötőkről szóló szakpolitikai közlemények például a közle-
kedéspolitikához köthetők, a jogellenes (nem bejelentett és 
szabályozatlan) halászattal kapcsolatos közlemények pedig a 
közös halászati politika tárgykörébe tartoznak. Mások kifeje-
zetten újdonságot jelentenek, és túlmutatnak a hagyományos 
szakpolitikai kereteken. Ezt láthatjuk a kék könyvben szereplő 
olyan új politikai döntéshozatali eszközök esetében, mint a 
tengerhez kapcsolódó tevékenységek területhasználatának 
megtervezése, a part menti területek integrált kezelése, egy 
európai tengeri megfigyelő és adatgyűjtő hálózat létrehozása, 
vagy az európai tengerfelügyeleti rendszerek együttműködé-
sének megszervezése. 

A cselekvési tervben meghatározott ütemterv viszonylag rö-
vid határidőket ír elő: a tervezett intézkedések többségét 2008 
folyamán, legkésőbb 2009 elején végre kell hajtani. Néhány 
intézkedés máris kezd körvonalazódni a következő dokumen-
tumok napvilágra kerülésével: a tengeri klaszterekről szóló 
munkadokumentum, a kikötőpolitikáról szóló közlemény, 

a tengeri gyorsforgalmi utakról („tengeri autópályák”) és a 
határok nélküli tengeri közlekedésről megjelent konzultációs 
anyag, a kártékony halászati gyakorlatokról szóló közlemény, 
a tengeri ágazatokra vonatkozó munkajogi mentességek fe-
lülvizsgálatáról szóló közlemény, a tengeri energiapolitikára 
vonatkozó munkadokumentum stb.

...és a kormányrúd

Fontos aláhúznunk, hogy a cselekvési terv elfogadása új sze-
reposztást feltételez a kormányrúdnál. Az alapötlet lényege, 
hogy ne kelljen újabb jogszabályokkal kiegészíteni a már 
létező szabályozást, ne kelljen tovább bővíteni a meglévő ad-
minisztratív struktúrát, és főként az, hogy sikerüljön a lehető 
legnagyobb mértékben bevonni a döntéshozatal folyamatába 
a különböző érintetteket, hogy a konkrét intézkedések végre-
hajtása előtt meg lehessen szerezni azokhoz a támogatásukat. 
Ez különösen érvényes az olyan új eszközökre, mint a kísérleti 
projektek révén megvalósuló területhasználat-tervezés. A 
cselekvési terv fontos szerepet tulajdonít az ösztönző intéz-
kedéseknek, és segítséget ígér a bevált gyakorlatokra építő 
projektek számára. 

Kétségtelen, hogy ezen intézkedések többségére előbb-utóbb 
mindenféle körülmények között sort kerítettek volna a Bi-
zottság illetékes szakszolgálatai. Ám az integrált európai 
tengerpolitika lényege éppen a különféle fellépéseknek egy 
átfogó cél – az átgondolt fejlesztés – érdekében történő ösz-
szehangolásában rejlik. Ez a törekvés jutott kifejezésre a zöld 
könyvvel kapcsolatos konzultációs folyamatban, és ugyanez 
a törekvés igazolja a halászati főigazgatóság tengeri ügyekkel 
foglalkozó szervezeti egységének létjogosultságát, valamint 
a közeljövőben várható megerősödését is. 

Tengerbiztonsági képzés

Quarteira kikötőjének modernizációja (Portugália)
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Azori-szigetek, Kanári-szigetek, Guadeloupe, Guyana, Madeira, 
Martinique és Réunion: távoli, elszigetelt fekvésükből, valamint ég-
hajlati, földrajzi, demográfiai és gazdasági nehézségeikből fakadóan 
az EU hét legkülső régiója (LKR) több szempontból is hátrányos 
helyzetben van(1), ezért a közösségi politikáknak alkalmasnak kell 
bizonyulniuk arra, hogy ezekre a régiókra is alkalmazhatók legye-
nek. Ugyanakkor azzal, hogy ezek a régiók két óceán (az Atlanti-
óceán és a Csendes-óceán) térségében is biztosítják ez EU jelenlétét, 
fontos ütőkártyát jelentenek az Unió számára. A legkülső régiók 
több mint 3 000 000 km² kiterjedésű kizárólagos gazdasági övezetei 
akkora területet tesznek ki, mint a földközi-tengeri és a balti-tengeri 
térség együttvéve. Ha ehhez hozzávesszük a tengerentúli országokat 
és területeket (TOT)(2), akkor elmondhatjuk, hogy az Európai Unió 
mindhárom óceán térségében jelen van, és a világon a legnagyobb 
kiterjedésű tengeri térség birtokosa.

A legkülső régiók napjainkig viszonylag ép halászati erőforrá-
sokkal rendelkeznek, melyek további – ésszerű – fejlesztésekre 
nyújtanak lehetőséget a halászat terén. A távoli régiók turiszti-
kai erőforrásai is jelentősek. Földrajzi és geofizikai jellemzőik, 
tengeri élőviláguk páratlan gazdagsága miatt valóságos labora-
tóriumnak tekinthetők a környezetvédelem, az éghajlati viszo-
nyok és az energiák terén folyó kutatásokhoz, mely területek 
mindegyike szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos lisszaboni és göteborgi célkitűzésekhez. 

Az Unió távoli határain elterülő legkülső régiók speciális tere-
pet kínálnak a velük közös tengeri térségben fekvő egyéb terü-
letekkel karöltve megvalósítható fenntartható fejlődés számá-
ra. Azok a régiók, amelyek nem elszigetelten  helyezkednek el, 
mint pl. az Azori-szigetek, olyan harmadik országok  közvetlen 

szomszédságában találhatók, amelyeknek sokszor még ne-
hezebb kihívásokkal kell szembenézniük. Az EU, a legkülső 
régiók, az uniós anyaországok és a nem EU-tag szomszédok 
közötti párbeszéd jelentős előrelépést tehetne lehetővé többek 
közt a halállomány fenntartható közös kezelése, a szegénység 
elleni küzdelem, a tengeri biztonság, a migráció stb. terén.

A legkülső régiók nyilvánvalóan érdekeltek egy integrált eu-
rópai tengerpolitika kialakításában. Az INTERREG IIIC Dél 
program keretében indított RUPMER projekt révén aktívan 
hozzájárultak a témával kapcsolatos zöld könyvhöz. Az in-
tegrált tengerpolitika azonban ezen régiók számára csakis 
a nemzetközi dimenziók figyelembevételével képzelhető el. 
A RUPMER egyik legfontosabb megállapítása szerint a kü-
lönböző tengeri térségek különféle megközelítést kívánnak 
ahhoz, hogy a legkülső régiók sajátosságait ne csak az EU 
egyéb területeihez képest, hanem a karibi térséget, az Indiai-
óceán délnyugati részét és Makaronéziát (Madeira, Azori-
szigetek, Kanári-szigetek) egymáshoz viszonyítva is lehessen 
vizsgálni.

A legkülső régiók tengeri környezetének védelméhez elenged-
hetetlen, hogy a témával kapcsolatos információk bekerülje-
nek az európai adatbankokba, és ezáltal lehetőség nyíljék egy 
tengeri atlasz elkészítésére. A legkülső régiók sajátosságait 
(megújuló energiák, tengeri biotechnológiák, éghajlatváltozás, 
kockázatmegelőzés stb.) érintő speciális kutatások hatékony 
előmozdításához hálózatba kell szervezni K+F szervezeteiket 
az EU többi hasonló szervezetével. A halászat remek példa 
arra, miért kell az uniós politikákat a legkülső régiók földrajzi 
viszonyaihoz igazítani, hogy ezáltal hozzá lehessen járulni a 
legkülső területek fejlődéséhez és a természeti erőforrásoknak 
a szomszédos (nem EU-tag) országokkal közös fenntartható 
kezeléséhez.

Az integrált tengerpolitikáról szóló közlemény, azzal, hogy 
felveti egy – az összes érintett tengeri térségre kiterjedő – in-
tegrált megközelítés lehetőségét, valamint felhívja a figyelmet 
a legkülső régiók jelentőségére K+F szempontból, megfelelő 
irányba mutat.

Kapcsolatfelvétel: regionreunion1@wanadoo.fr

(1) A Szerződés 299-2. cikke. 

(2) TOT: kb. húsz olyan terület, amely alkotmányos szempontból négy EU-tagállam (Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia) valamelyikéhez 
tartozik, ám – anélkül, hogy független államot alkotna – kívül esik az EU területén. 

NET-BIOME: a kutatás a legkülső régiók  
fenntartható fejlődésének szolgálatában  
 

A 6. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram finan-
szírozásával zajló Net-Biome projekt első alkalommal fogja 
össze 5 európai ország (az Egyesült Királyság, Franciaor-
szág, Hollandia, Portugália és Spanyolország) trópusi és 
szubtrópusi övezetben elhelyezkedő hét legkülső régióját, 
valamint a tengerentúli országok és területek többségét. 
Ezeket a régiókat és területeket különleges tengeri és száraz-
földi biodiverzitás jellemzi, amely fenntartható fejlődésük 

 legfőbb zálogának tekinthető (a mezőgazdaság, a halászat és 
a turizmus szempontjából). Ugyanakkor élőviláguk sokkal 
jobban ki van téve az éghajlatváltozás, a természeti kataszt-
rófák és az emberi tevékenységek veszélyeinek, mint az EU 
egyéb részein. A Net-Biome a biodiverzitással kapcsolatos 
kutatások terén folyó együttműködés révén olyan eredeti 
fenntartható kezelési stratégiák és modellek kidolgozá-
sára törekszik, amelyek Európa kontinentális területein 
és a távoli területeken fekvő szomszédos országokban is 
hasznosíthatók.

Kapcsolatfelvétel: josiane.irissin-mangata@cr-reunion.fr

Legkülső régiók: Európa széles perspektívában
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Az integrált tengerpolitikáról szóló közlemény meg-
jelenését követően 2007. október 18-án a Bizottság 
elfogadott egy másik, az európai kikötőpolitikáról 
szóló közleményt is(1), amely az érintett felek intenzív 
konzultációjának eredményeit tükrözi.

Az európai tengeri és folyami kikötők összetett kihívásokkal 
állnak szemben: folyamatosan növekvő szállítási igények; 
hatalmas technológiai változások (konténeres szállítás, tele-
kommunikáció, számítógépesítés); környezetvédelmi kívánal-
mak, melyek részeként az intermodális szállítás terjedésével 
nő a kikötők jelentősége; a kikötőkben folyó tevékenységek 
összes érintettje közötti párbeszéd – városi és regionális 
szinten egyaránt felmerülő – szükségessége; az átláthatóságra 
és a versenyre vonatkozó közösségi szabályok stb. Egy olyan 
kikötőrendszer kiépülése érdekében, amely teljes mértékben 
hozzá tud járulni a fenntartható növekedéshez és a munka-
helyteremtéshez, a Bizottság kidolgozott egy cselekvési tervet, 
mely a következő elemeket tartalmazza:

•  A kikötői teljesítmény és a szárazföldi kapcsolatok 
javítása. Bár a legnagyobb európai kikötők hatékonynak 
tekinthetők, számos kikötő szűk keresztmetszetűnek 
bizonyul befogadóképessége, illetve összeköttetései és a 
munkaszervezés szempontjából. Felmerül tehát az igény 
a szállítási lánc integrált kezelése, valamint új útvonalak 
feltérképezése iránt, infrastrukturális fejlesztéseket azon-
ban csak gondos mérlegelés után szabad végrehajtani.

•  Környezetkímélő kapacitásbővítés. A Bizottság hamaro-
san megjelentet egy sor iránymutatást, mely megkönnyíti 
a környezetvédelmi (élőhelyekről, madarakról, vizekről, 
hulladékokról szóló) irányelveknek a kikötői fejlesztésekre 
történő alkalmazását. A Bizottság figyelme kiterjed a szük-
séges hulladékgazdálkodási létesítményekre, a  víztestek és 

az üledékek egészséges kezelésére, valamint a klímaválto-
zás és a légszennyezés elleni küzdelemre is.

•  A kikötői tevékenység modernizációja új tengeri biz-
tonsági és telekommunikációs rendszerek kifejlesztésé-
vel. Az „e-tengerészet” például navigációs és logisztikai 
szempontból is megkönnyíti az adminisztratív teendő-
ket. A kikötőkben használatos új automata felszerelések 
szintén jelentős szerepet töltenek be. Megérett a helyzet 
ugyanakkor a rövid távú tengeri szállításra vonatkozó 
eljárások egyszerűbbé tételére is, ami ösztönzőleg hatna 
ezen szállítási mód belső piaci terjedésére is, továbbá 
szükség volna ún. „tengeri autópályák” kiépítésére is.

•  Igazságos és átlátható jogszabályok kidolgozása a be-
fektetők, a szolgáltatók és a felhasználók számára: a 
kikötői hatóságok szerepéről, a közfinanszírozásról, a 
kikötői koncessziókról, a hajózást segítő technikai szol-
gáltatásokról (révkalauzolás, vontatás stb.), a rakomány-
kezelésről, a kikötői illetékekről, a harmadik országokkal 
folyó versenyről.

•  Strukturált párbeszéd kialakítása a kikötők és a vá-
rosok között (lásd a cikket).

•  Ágazati párbeszéd indítása a kikötőkben folyó mun-
káról, valamint a képzési, munkabiztonsági és -egész-
ségügyi körülmények javítása.

 

(1) COM(2000) 616 végleges, 2007.10.18.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2007/
com2007_0616hu01.pdf

Európai kikötőpolitika: irány a fenntartható fejlődés
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