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MÄRKUS 
Saatja: Nõukogu peasekretariaat 
Saaja: Delegatsioonid 
Teema: Ministrite mitteametlik konverents integreeritud merenduspoliitika teemal: 

Limassoli avaldus (Limassol, 8. oktoober 2012) 
 
 

Delegatsioonidele edastatakse teavitamise eesmärgil Limassoli avaldus, mis kinnitati integreeritud 

merenduspoliitika teemal peetud ministrite mitteametlikul konverentsil 7. oktoobril 2012 Nikosias. 
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Eelnõu: integreeritud merenduspoliitika eest vastutavate Euroopa ministrite ja  

Euroopa Komisjoni avaldus, milles käsitletakse mere- ja merendusalast tegevuskava 

majanduskasvu ja töökohtade heaks 

„Limassoli avaldus” 

 

Meie, Euroopa Liidu liikmesriikide, Horvaatia ja Euroopa Majanduspiirkonna 

integreeritud merenduspoliitika eest vastutavad ministrid, oleme 7. oktoobril 2012 

Nikosias (Küpros) toimunud ministrite mitteametlikul kohtumisel, mille 

eesistujaks oli kommunikatsiooni- ja avalike tööde minister Efthemios Flourentzou 

ning millest võtsid osa Küprose Vabariigi president Demetris Christofias, Euroopa 

Komisjoni president José Manuel Barroso ning merenduse ja kalanduse volinik 

Maria Damanaki, kokku leppinud järgmises: 

 

1. Arvestades, et praeguses majandusolukorras peab Euroopa Liit leidma kiire ja tõhusa viisi 

arukal, jätkusuutlikul ja kaasaval majanduskasvul põhinevaks majanduse elavdamiseks; 

Tunnistades liikmesriikide vajadust läheneda strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidele 

innovatiivsest perspektiivist, mis suudab leida uusi majanduskasvu ja töökohtade loomise 

allikaid; 

2. Tunnistades, et mere- ja merendussektorid on ELi majanduses edasiviivaks jõuks 

majanduskasvul ja töökohtade loomisel, kuna nende sektorite kogulisandväärtus ulatub 

495 miljardi euroni aastas, nendes töötab 5,4 miljonit eurooplast kõigist ELi liikmesriikidest 

ning 88 miljonit eurooplast töötab rannikupiirkondades, kus elab üle 205 miljoni inimese; 

3. Rõhutades, et ELi liikmesriigid jagavad kolmandate riikidega mitut merebasseini ning et 

merebasseinid, äärepoolseimad piirkonnad ning assotsieerunud ülemeremaad ja territooriumid 

on siseturu strateegilised väravad ning olulised integreeritud merenduspoliitika 

väljatöötamiseks ja rakendamiseks; 
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4. Tunnistades, et alates 2007. aastast merendusküsimustele integreeritud lähenemisviisi 

väljatöötamine kooskõlas muude valdkondade poliitikaga annab panuse Euroopa suutlikkuse 

suurendamisse, et maksimeerida ookeanide, merede ja rannikualade säästvat kasutamist, 

tagades samal ajal inimeste ohutuse ning ookeanide ja merede elujõulisuse; 

5. Tunnistades mere-ökosüsteemi kaupade ja teenuste väärtust ning merekeskkonna kaitset 

jätkusuutliku arengu ja jõukuse olulise elemendina; 

6. Rõhutades, et oluline on edendada dialoogi, tugevdada koostööd ja vahetada 

merendusasjadega seotud parimaid tavasid piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil; 

Tuletades meelde, et kogu ookeanidel ja meredel toimuv tegevus, sealhulgas integreeritud 

merenduspoliitika raames võetavad meetmed, peaksid olema kooskõlas ÜRO mereõiguse 

konventsiooniga (UNCLOS) ja muude olemasolevate asjakohaste rahvusvaheliste 

konventsioonidega. 

DÜNAAMILINE MERE- JA MERENDUSALANE TEGEVUSKAVA MAJANDUSKASVU JA TÖÖKOHTADE 

HEAKS 

 

7. Kinnitame, et Euroopa mered ja ookeanid pakuvad uurimata valdkondi innovatsiooni, 

jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive jaoks; 

8. Rõhutame, et strateegiat „Euroopa 2020” peaks toetama meresid ja ookeane käsitlev 

dünaamiline tegevuskava, mis annab oma panuse meresäästliku majanduskasvu, 

konkurentsivõime ja töökohtade loomisega seotud potentsiaali; 

9. Kutsume Euroopa institutsioone üles toetama mere- ja merendusalaste meetmete 

jätkusuutlikku väljatöötamist mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) ja 

ühtekuuluvuspoliitika raames, ilma et see piiraks käimasolevate läbirääkimiste tulemusi; 

10. Toetame integreeritud merebasseini ja makropiirkondlike strateegiate asjakohast 

väljatöötamist ja rakendamist kui olulist platvormi jätkusuutlikuks majanduskasvuks 

rannikupiirkondades. 
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Eeltoodut arvesse võttes kinnitame oma ühiseid Euroopa mere- ja merendusalase tegevuskavaga 

seotud eesmärke ja töötame nende saavutamise suunas; eelkõige on need eesmärgid järgmised: 

11. Tugevdada ELi laevandussektori konkurentsivõimet, säilitada selle üleilmselt juhtiv roll ja 

suurendada lähimerevedude osakaalu ELi siseses kaubanduses, arendades samal ajal edasi 

ELi sadamate infrastruktuuri ja teenuseid; 

12. Maksimeerida Euroopa laevaehitus- ja laevavarustustööstuse innovatsioonivõimalusi, et 

parandada laevade keskkonnasäästlikkust, muuta mitmekesisemaks kujunemisjärgus sektoreid 

ning kasutada ära kasvavat nõudlust väikelaevade järele; 

13. Aidata saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke CO2-heite ja taastuvenergia osas ning 

luua uusi tööhõivealaseid võimalusi, suurendades taastuva mereenergia tootmist ja 

uurimist, et tugevdada ELi juhtpositsiooni maailmas; 

14. Tagada energia ja sellega seotud teenuste katkematu kättesaadavus Euroopa turul, 

ohustamata seejuures inimeste ohutust ning ookeanide ja merede elujõulisust; 

15. Toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni, et parandada vesiviljeluse jätkusuutlikkust ja 

konkurentsivõimet ning stimuleerida säästvat kalapüüki, eelkõige suurendades selektiivsust ja 

luues rohkem lisandväärtusega tooteid; 

16. Edendada vesiviljelustoodete kasvatamist, et stimuleerida vetikate ja muude biotoodete 

kasvupotentsiaali. Toetada meresäästliku biotehnoloogiasektori arendamist ning edendada 

juurdepääsu geneetiliste ressursside kasutamisest saadavale kasule ja selle kasu õiglast 

jagamist; 

17. Toetada väga mitmekesise ja säästva ranna- ja mereturismi edasiarendamist Euroopas, 

sealhulgas mere- ja rannikupärandit, merespordialasid, lõbureise ja vabaajategevust, 

käsitledes konkurentsivõime, hooajalisuse, toote mitmekesisemaks muutmise, ühenduvuse, 

infrastruktuuri ja oskuste parandamisega seotud küsimusi; 
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18. Edendada uute tehnoloogiate väljaarendamist mere mineraalivarude ohutuks ja 

säästvaks kogumiseks, töötades välja täiendavaid võimalusi toorainete säästvaks uurimiseks 

ja kasutamiseks tööstuse ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate jaoks; 

MERESÄÄSTLIK MAJANDUS ARUKA, JÄTKUSUUTLIKU JA KAASAVA 

MAJANDUSKASVU HEAKS 

Kinnitame, et majanduskasvu saab elavdada sidusa ja tõhusa riikliku poliitikaga, mis kehtestab 

vajalikud tingimused meresäästliku majanduse täielikuks väljaarendamiseks. See peaks vähendama 

haldus- ja regulatiivset koormust ning kõrvaldama takistused innovatsiooniks ja investeeringute 

tegemiseks. Seetõttu kutsume asjaomaseid pooli üles: 

19. Tugevdama innovatsiooni ning mere- ja merendusuuringuid, et tagada sihipärane ja mitut 

valdkonda siduv teadustegevus, mille eesmärk on realiseerida meresäästliku majanduse suur 

kasvupotentsiaal, eelkõige programmi Horisont 2020 raames; 

20. Töötama merealaste teadmiste tõhusa väljaarendamise ja kättesaadavuse suunas, 

eelkõige parandades ookeanide jälgimist, merealaseid teadusuuringuid ning Euroopa vete 

merepõhjakaardi koostamist 2020. aastaks; 

21. Toetama mereseire integreerimist, et saavutada 2020. aastaks ELi merendusvaldkonna 

ühise teabevahetuskeskkonna aktiivse toimimine, mis on tõhus ja kulutasuv viis ELi huvide 

kaitsmiseks; 

22. Rõhutama, kui oluline on merendusasjade parem juhtimine, sealhulgas asjakohasel tasandil 

tihedam koostöö nende pädevate asutuste vahel, kelle ülesanne on tagada merede ja ookeanide 

suurem puhtus, ohutus ja turvalisus; 

23. Parandada investeeringute kavandamise läbipaistvust ja tasakaalustatud lähenemisviisi 

asjaomaste sektorite ja sidusrühmade vahel, võttes liikmesriikides ja nende piirilähedastel 

aladel kasutusele mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud 

haldamise, et tagada kooskõla keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkidega; 
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24. Saavutada või säilitada 2020. aastaks merevete hea keskkonnaseisund, jätkates integreeritud 

merenduspoliitika keskkonnaalaseks tugisambaks olevas merestrateegia raamdirektiivis 

sätestatud kohustuste tõhusat täitmist, sealhulgas kaitstud merealade sidusa võrgustiku 

väljaarendamist ning rakendades 2020. aasta ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat; 

25. Rakendama sobivaid haldus-, ennetus- ja kohandamistavasid, et suurendada rannikualade, 

mereökosüsteemide ja merel toimuvate tegevuste vastupanuvõimet kliimamuutuse mõjule; 

26. Tugevdama mere- ja merendusalaseid karjäärivõimalusi ning merega seotud töökohtade 

atraktiivsust, kaotades hariduse, teadustegevuse ja tööstuse vahelise lõhe ning tagades 

asjakohase koolituse, ohutuskultuuri ja asjakohase töötajate liikuvuse edendamise; 

27. Tagama, et kohalikud kogukonnad, Euroopa äärepoolseimate piirkondade töötajad ja 

kodanikuühiskond osalevad innovatiivsete tegevuste arendamises ja saavad nendest kasu, 

eelkõige seoses Euroopa mereklastritega ning sotsiaalpartneritega tehtava koostöö kaudu; 

28. Tugevdama valdkondlikku ja valdkondadevahelist koostööd, vahetama parimaid tavasid 

ja edendama dialoogi rahvusvahelisel, riiklikul ja piirkondlikul tasandil nii liikmesriikide 

vahel kui ka ELiga merebasseini jagavate kolmandate riikidega, samuti rahvusvaheliste ja 

valitsustevaheliste organisatsioonidega; 

29. Kutsume nõukogu üles kinnitama käesoleva tegevuskava kui liidu tööhõive ja majanduskasvu 

strateegia olulise komponendi; samuti kutsume komisjoni ja järgmisi eesistujariike üles 

tegema tihedas koostöös muude ELi institutsioonidega ning käesolevale avaldusele tuginedes 

asjakohaseid algatusi ja seadma vahe-eesmärke, et integreeritud merenduspoliitikat veelgi 

edasi arendada ja rakendada. 

 

 

 

_________________ 


