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Napjaink történéseinek hatására az Unió politikai 
napirendjén előtérbe került a klímaváltozás, az ener-
giaigény és a globalizáció. 

Hogyan reagáljunk ezekre a változásokra, milyen 
stratégiákat dolgozzunk ki a lakosság védelmére és 
a területek aktivizálására? A 68 000 kilométer hosz-
szú európai tengerpartszakasz olyan övezetekből 
áll, amelyek részben gazdasági életük révén, részben 
pedig lakosságuk jelentős súlya által – hiszen az ott 
élők Európa össznépességének 50%-át adják – igen 
aktívak. Természetesen a jövőt illetően biztonsá-
gi problémákat vet fel, ha a tengerszint emelkedése 
tovább folyik és megszaporodnak az olyan – rend-
szeresen emberek millióinak életét veszélyeztető – 
időjárási jelenségek, mint a cunamik, a forgószelek és 
a viharok. Éppen a szóban forgó éghajlati változások 
megjelenése támasztja alá annak szükségességét, 
hogy a kárenyhítési intézkedések kiegészítéseképpen 
fokozni kell a tengeri régiók ilyen jelenségekhez való 
alkalmazkodását. 

Gazdasági szempontból ennek az alkalmazkodás-
nak érintenie kell a tengerparti övezetek növekedési 
és foglalkoztatási potenciálját: ezekben a tenger-
parti övezetekben a turizmus például önmagában a 
GDP 5%-át adja és minden évben 3%-os növekedést 
mutat. Ne feledkezzünk meg azonban a kontinens 
1200 kikötőjéről, amelyek kiaknázható erőforrások, 
és a megújuló energiaforrásokról sem, amelyek a 
szélnek, a napsütésnek és a tengeri árapálynak kö-
szönhetően mindig bőségesen rendelkezésre állnak 
a partok mentén.

Azok a régiók, amelyek tagjai a CRPM-nek, aktívan 
részt vettek az európai tengerpolitikáról szóló tárgya-
lásokban, amelyek során több ötletet is felvetettek, 
mind az európai tengeri potenciál gazdasági szintű 
kihasználását illetően, mind egy új fejlődési modell 
elfogadását illetően, amely a fenntartható fejlődés 
elvére és a part menti övezetek integrált kezelésére 
épülne.

Az említett régiók üdvözlik azokat a pozitív elemeket, 
amelyek „Az Európai Unió integrált tengerpolitiká-
járól szóló kék könyv”-ben megjelennek: a tengeri 
klaszterek létrehozása és kiépítése, kísérleti projek-
tek indítása a klímaváltozás part menti hatásainak 
enyhítése céljából, valamint a tengerészeti és tenge-
ri kutatás európai stratégiája, amelyet a Bizottság 
2008-ban fog bemutatni. 

E cselekvések megvalósításában az európai régiók 
kulcsszerepet fognak játszani. De a tenger és az 
óceánok nem ismernek határokat! A világszintű di-
menzió nyilvánvaló tényként jelenik meg a tengeri 
szakpolitikákban is, és jellegüknél fogva a legkülső 
régiók lesznek azok, amelyek – az egyre gyorsuló 
globalizáció közepette – bevezetik ezt a dimenziót 
az Unió jövőbeli tengerpolitikájába. 

Európának ezért meg kell majd osztania és össze kell 
vetnie elemzéseit és kérdésfeltevéseit más földrészek 
és a 21. századi tengerpolitika egyéb érintettjei által 
végzett elemzésekkel és kérdésfeltevésekkel. A CRPM 
régiói és a tengerpolitikának a világ más részeiről 
érkező szereplői ennek jegyében találkoztak 2007 
júliusában az Azori-szigeteken „A tengerpolitikák és 
a globalizáció” címmel megrendezett konferencián, 
ahol a résztvevők összevetették az európai, kínai, 
észak-amerikai, ausztrál és indonéz tapasztalatokat. 
A CRPM ugyanebben a szellemben hozta létre a régi-
ók első világméretű hálózatát: a világ régiószövetsé-
geinek globális fórumát (FOGAR). A tengeri ágazat-
ban, akárcsak más, világméretű kihívásokat megélő 
ágazatokban, az európai régióknak szövetségre kell 
majd lépniük más kontinensek régióival.

Kapcsolatfelvétel: http://www.crpm.org/ 
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 A régiók     helye az európai tengerpolitikában


