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Dalykas: Neoficiali ministrų konferencija integruotos jūrų politikos klausimais. Limasolio 

deklaracija (2012 m. spalio 8 d., Limasolis) 
 
 

Delegacijoms susipažinti priede pateikiama Limasolio deklaracija, patvirtinta 2012 m. spalio 7 d. 

Nikosijoje įvykusioje neoficialioje ministrų konferencijoje ES integruotos jūrų politikos klausimais.  
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PRIEDAS  

 

Už integruotą jūrų politiką atsakingų Europos ministrų ir Europos Komisijos deklaracijos dėl 

Jūrų ir jūrininkystės darbotvarkės siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 

projektas 

„Limasolio deklaracija“ 

 

Mes, už Europos Sąjungos valstybių narių, Kroatijos ir Europos ekonominės 

erdvės integruotą jūrų politiką atsakingi ministrai, pirmininkaujant Kipro 

Respublikos ryšių ir viešųjų darbų ministrui Efthemios Flourentzou ir dalyvaujant 

Kipro Respublikos Prezidentui Demetris Christofias, Europos Komisijos 

Pirmininkui José Manuel Barroso ir už jūros reikalus ir žuvininkystę atsakingai 

Komisijos narei Maria Damanaki, 2012 m. spalio 7 d. Nikosijoje (Kipre) 

įvyksiančio neoficialaus ministrų posėdžio proga susitarėme: 

 

1. atsižvelgdami į tai, kad dėl dabartinių ekonominių aplinkybių Europos Sąjunga turi rasti 

greitą ir veiksmingą, pažangiu, tvariu ir integraciniu ekonomikos augimu pagrįstą būdą 

ekonomikai atgaivinti; pripažindami, kad valstybės narės strategijos „Europa 2020“ tikslų 

turi siekti pasitelkdamos novatoriškas perspektyvas, kurios gali atverti naujas ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo galimybes;  

2. pripažindami, kad jūrų ir jūrininkystės sektoriai yra itin svarbi ekonominio augimo ir darbo 

vietų kūrimo ES ekonomikoje varomoji jėga, nes šių sričių metinė bendroji pridėtinė vertė yra 

495 mlrd. EUR, visose ES valstybėse narėse šiuose sektoriuose dirba 5,4 mln. europiečių, o 

88 mln. europiečių dirba pakrančių regionuose, kur gyvena daugiau kaip 205 mln. gyventojų;  

3. pabrėždami, kad ES valstybėse narėse yra keli jūrų baseinai, kurie yra bendri su trečiosiomis 

šalimis, ir kad jūrų baseinai, atokiausi regionai ir asocijuotos užjūrio šalys bei teritorijos yra 

strateginiai vartai iš vidaus rinkos ir į ją ir yra svarbūs kuriant ir įgyvendinant integruotą jūrų 

politiką; 
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4. pripažindami, kad su kitų sektorių politika suderinto integruoto požiūrio į jūrų reikalus 

plėtojimas nuo 2007 m. padeda didinti Europos gebėjimus kuo tausiau naudoti vandenynų, 

jūrų ir pakrančių išteklius, kartu užtikrinant žmonių saugą ir tai, kad vandenynai ir jūros būtų 

sveiki;  

5. pripažindami, kad jūrų ekosistemų materialinių išteklių bei funkcijų vertė ir jūrų aplinkos 

apsauga yra svarbus tvaraus vystymosi ir gerovės aspektas;  

6. pabrėždami, kad yra svarbu skatinti dialogą, tvirtesnį bendradarbiavimą ir keitimąsi 

geriausios praktikos pavyzdžiais jūrų reikalų srityje regioniniu ir tarptautiniu lygiu; 

primindami, kad visa veikla vandenynuose ir jūrose, įskaitant pagal integruotą jūrų politiką 

vykdomą veiklą, turėtų būti vykdoma laikantis teisinės sistemos, nustatytos Jungtinių Tautų 

jūrų teisės konvencija (UNCLOS) ir kitomis atitinkamomis galiojančiomis tarptautinėmis 

konvencijomis; 

DINAMIŠKA JŪRŲ IR JŪRININKYSTĖS DARBOTVARKĖ SIEKIANT EKONOMIKOS AUGIMO IR DARBO 

VIETŲ KŪRIMO 

 

7. patvirtiname, kad Europos jūrose ir vandenynuose yra neištirtų inovacijų, tvaraus augimo ir 

užimtumo galimybių;  

8. pažymime, kad prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo turėtų būti prisidedama vykdant 

dinamišką jūrų ir vandenynų darbotvarkę, kuria remiamas ekonomikos augimas, 

konkurencingumas ir darbo vietų kūrimo potencialas siekiant tvarios „mėlynosios 

ekonomikos“;  

9. raginame Europos institucijas remti jūrų ir jūrininkystės veiklos tvarų vystymąsi 

įgyvendinant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, inter alia, įgyvendinant 

sanglaudos politiką, nedarant poveikio vykstančių derybų rezultatams; 

10. remiame tinkamą integruotų jūrų baseinų ir makroregioninių strategijų, kurios yra svarbus 

pagrindas siekiant skatinti tvarų ekonomikos augimą pakrančių regionuose, kūrimą bei 

įgyvendinimą. 
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Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, patvirtiname mūsų bendrus Europos jūrų ir jūrininkystės 

darbotvarkės tikslus ir jų siekiame; visų pirma siekiama: 

11. didinti ES laivybos sektoriaus konkurencingumą, išsaugoti jo vadovaujamą vaidmenį 

pasaulyje ir padidinti trumpųjų nuotolių laivybos dalį ES vidaus prekyboje, plėtojant ES uostų 

infrastruktūras ir paslaugas;   

12. sudaryti kuo daugiau galimybių inovacijoms Europos laivų statyboje ir laivų įrangos 

pramonėje, siekiant padidinti laivų aplinkosauginį veiksmingumą, įvairinti veiklą, kad būtų 

apimti besiformuojantys sektoriai, ir išnaudoti augančią pramoginių laivų paklausą; 

13. prisidėti įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus, susijusius su anglies dioksido 

išmetamaisiais teršalais ir atsinaujinančiąja energija, ir sukurti naujų užimtumo galimybių 

plečiant jūrų atsinaujinančiosios energijos gamybą ir žvalgymą, kad būtų sustiprinta 

vadovaujama ES pozicija pasaulio mastu; 

14. užtikrinti nepertraukiamą Europos energijos rinkos veikimą ir su ja susijusių paslaugų 

teikimą; nekeliant pavojaus žmonių saugai ir tam, kad vandenynai ir jūros būtų sveiki; 

15. remti mokslinius tyrimus ir inovacijas siekiant pagerinti akvakultūros sektoriaus tvarumą 

bei konkurencingumą ir skatinti tausios žuvininkystės veiklą visų pirma didinant 

selektyvumą ir sukuriant daugiau pridėtinės vertės turinčių produktų; 

16. skatinti akvakultūros produktų auginimą siekiant suteikti impulsą dumblių akvakultūros ir 

kitų bioproduktų augimo potencialui. Palaikyti jūros biotechnologijų sektoriaus vystymąsi ir 

skatinti sudaryti galimybę naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningai bei teisingai dalytis 

nauda, gaunama juos naudojant; 

17. remti itin įvairaus ir tvaraus pakrančių ir jūrų turizmo vystymą Europoje, įskaitant jūrų 

ir pakrančių paveldą, jūrinę, kruizinę ir laisvalaikio veiklą, sprendžiant konkurencingumo, 

sezoniškumo, produktų įvairinimo, jungčių, geresnės infrastruktūros ir gebėjimų klausimus;  
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18. skatinti naujų technologijų, skirtų saugiam ir tausiam jūrų mineralinių išteklių 

rinkimui, kūrimą, plėtojant tolesnes tvaraus žaliavų, skirtų pramonei ir ekologiškoms 

technologijoms, žvalgymo ir naudojimo galimybes.  

„MĖLYNOJI EKONOMIKA“  SIEKIANT PAŽANGAUS, TVARAUS IR INTEGRACINIO 

EKONOMIKOS AUGIMO 

Dar kartą patvirtiname, kad ekonomikos augimą galima padidinti vykdant nuoseklią ir veiksmingą 

valstybės politiką, kuria nustatomos sąlygos, būtinos visapusiškam „mėlynosios ekonomikos“ 

vystymui. Ja turėtų būti mažinama administracinė bei reguliavimo našta ir naikinamos kliūtys 

inovacijoms ir investicijoms. Todėl raginame susijusias šalis: 

19. didinti inovacijas ir intensyvinti jūrų ir jūrininkystės mokslinius tyrimus siekiant 

užtikrinti tikslingus ir daugelį sričių apimančius mokslinius tyrimus, kuriais siekiama 

realizuoti didelį „mėlynosios ekonomikos“ augimo potencialą, visų pirma vykdant programą 

„Horizontas 2020“; 

20. dėti pastangas siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyti žinių apie jūras ir tomis 

žiniomis naudotis, visų pirma gerinant vandenynų stebėjimą, jūrų mokslinius tyrimus ir iki 

2020 m. parengiant valstybių narių vandenų jūrų dugno žemėlapį; 

21. remti jūrų stebėjimo integravimą siekiant, kad iki 2020 m. būtų sukurta visiškai veikianti 

ES jūrų srities bendra dalijimosi informacija aplinka – veiksmingas ir ekonomiškai efektyvus 

būdas apsaugoti ES interesus; 

22. pabrėžti geresnio jūrų reikalų valdymo, įskaitant didesnį kompetentingų valdžios institucijų, 

kurių užduotis – užtikrinti švaresnes ir saugesnes jūras ir vandenynus, bendradarbiavimą 

atitinkamu lygiu, svarbą;  

23. didinti investicijų planavimo skaidrumą ir užtikrinti labiau subalansuotą atitinkamus sektorius 

ir suinteresuotuosius subjektus apimantį požiūrį, diegiant jūrų erdvės planavimą ir 

integruotą pakrančių zonų valdymą valstybėse narėse ir jų pasienio teritorijose, siekiant 

užtikrinti suderinamumą su aplinkosaugos, visuomeniniais ir ekonominiais tikslais; 
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24. iki 2020 m. pasiekti arba išlaikyti gerą jūrų vandenų aplinkos būklę, toliau veiksmingai 

įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje, kuri yra integruotos jūrų politikos 

aplinkosaugos ramstis, nustatytas prievoles, įskaitant saugomų jūrų teritorijų darnaus tinklo 

sukūrimą, ir įgyvendinti 2020 m. ES biologinės įvairovės strategiją;  

25. vykdyti tinkamą valdymo, prevencijos ir prisitaikymo praktiką siekiant pagerinti pakrančių 

teritorijų, jūros ekosistemų ir jūrininkystės veiklos atsparumą klimato kaitos poveikiui; 

26. gerinti karjeros galimybes jūrų ir jūrininkystės srityje ir didinti tokios karjeros 

patrauklumą mažinant švietimo, mokslo ir pramonės atotrūkį, užtikrinant tinkamą mokymą ir 

propaguojant saugos kultūrą ir tinkamą darbo jėgos judumą;  

27. užtikrinti, kad vietos bendruomenės, darbo jėga Europos periferiniuose regionuose ir pilietinė 

visuomenė dalyvautų novatoriškos veiklos vystymo procese ir kad jiems tai būtų 

naudinga, visų pirma pasitelkiant Europos jūrų sektoriaus subjektų grupes ir 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

28. gerinti sektorių tarpusavio ir vidaus bendradarbiavimą, keistis geriausios praktikos 

pavyzdžiais ir skatinti dialogą tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tiek tarp 

valstybių narių, tiek su trečiosiomis šalimis, turinčiomis bendrus jūrų baseinus su ES, taip pat 

su tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis; 

29. raginame Tarybą patvirtinti šią politikos darbotvarkę kaip vieną iš esminių Sąjungos 

ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos sudedamųjų dalių; taip pat raginame 

Komisiją ir pirmininkausiančias valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis ES 

institucijomis, imtis tinkamų iniciatyvų ir, remiantis šia deklaracija, nustatyti gaires tolesniam 

integruotos jūrų politikos vystymui ir įgyvendinimui. 

 

 

 

_________________ 

 


