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Informatīvām vajadzībām pielikumā pievienota "Limasolas deklarācija", kas ir apstiprināta 

2012. gada 7. oktobrī Nikosijā notikušajā neoficiālajā ministru konferencē par ES integrēto jūrlietu 

politiku. 

 

_________________ 
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PIELIKUMS 

 

Projekts – par integrēto jūrlietu politiku atbildīgo Eiropas ministru un Eiropas Komisijas 

deklarācija par Jūras un jūrlietu programmu izaugsmei un nodarbinātībai 

"Limasolas deklarācija"  

 

Mēs, par integrēto jūrlietu politiku atbildīgie Eiropas Savienības dalībvalstu, 

Horvātijas un Eiropas Ekonomikas zonas ministri, komunikāciju un būvdarbu 

valsts pasūtījumu ministra Efthemios Flourentzou vadībā, kā arī piedaloties Kipras 

Republikas prezidentam Demetris Christofias, Eiropas Komisijas priekšsēdētājam 

José Manuel Barroso un jūrlietu un zivsaimniecības komisārei Maria Damanaki, 

2012. gada 7. oktobrī Nikosijā (Kiprā) notikušajā neoficiālajā ministru sanāksmē 

esam vienojušies par turpmāk izklāstīto. 

 

1. Ņemot vērā, ka pašreizējais stāvoklis ekonomikā liek Eiropas Savienībai rast ātru un efektīvu 

risinājumu ceļā uz atveseļošanos, kurš būtu balstīts uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 

izaugsmi; atzīstot, ka dalībvalstīm stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem jāpievēršas no 

inovāciju perspektīvas, kas var radīt jaunus izaugsmes un nodarbinātības avotus;  

2. atzīstot, ka jūras un jūrlietu nozare ir izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks, kuram ir 

izšķiroša nozīme ES ekonomikā, jo šīs nozares bruto pievienotā vērtība gadā ir 

EUR 495 miljardi, kopā visās ES dalībvalstīs tajā strādā 5,4 miljoni iedzīvotāju, savukārt 

88 miljoni eiropiešu strādā un vairāk nekā 205 miljoni dzīvo piekrastes reģionos;  

3. uzsverot, ka vairāki jūras baseini ES dalībvalstīm ir kopīgi ar trešām valstīm un ka jūras 

baseini, tālākie reģioni un asociētās aizjūras zemes un teritorijas ir stratēģiski svarīgs ceļš uz 

iekšējo tirgu un no tā, un tiem ir nozīmīga loma integrētās jūrlietu politikas izstrādē un 

īstenošanā; 
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4. atzīstot, ka integrēta pieeja jūrlietu jomā, kas tiek attīstīta kopš 2007. gada, un tās saskaņotība 

ar citu nozaru politiku palīdz palielināt Eiropas spēju izmantot okeānus, jūras un piekrastes 

pēc iespējas ilgtspējīgākā veidā, vienlaikus gādājot par iedzīvotāju drošību un palīdzot 

aizsargāt veselīgus okeānus un jūras; 

5. atzīstam, ka jūras ekosistēmas precēm un pakalpojumiem ir ievērojama vērtība un ka jūras 

vides aizsardzība ir svarīgs elements ilgtspējīgai attīstībai un labklājībai;  

6. uzsverot, ka ir svarīgi reģionālā un starptautiskā līmenī veicināt dialogu, ciešāku sadarbību un 

labākās prakses apmaiņu jūrlietu jomā; atgādinot, ka visām okeānos un jūrās veiktām 

darbībām, tostarp tām, ko veic saistībā ar integrēto jūrlietu politiku, būtu jāatbilst tiesiskajam 

regulējumam, kas izklāstīts Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par jūras 

tiesībām (UNCLOS) un citās attiecīgās spēkā esošās starptautiskās konvencijās. 

DINAMISKA JŪRAS UN JŪRLIETU PROGRAMMA IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI 

 

7. Apstiprinām, ka Eiropas jūras un okeāni paver līdz šim neapgūtas iespējas inovācijai, 

ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai;  

8. uzsveram, ka stratēģija "Eiropa 2020" būtu jāpastiprina ar dinamisku jūru un okeānu 

programmu, ar kuru tiek sekmēts izaugsmes, konkurētspējas un darbvietu izveides potenciāls, 

veidojot ilgtspējīgu "zilo" ekonomiku;  

9. aicinām Eiropas iestādes gādāt par to, lai finanšu shēmas (2014–2020) kontekstā, tostarp 

kohēzijas politikas ietvaros, neskarot patlaban notiekošo sarunu iznākumu, tiktu atbalstīta 

ilgtspējīgas attīstības principa ievērošana jūras un jūrlietu jomā veiktajās darbībās; 

10. atbalstām integrētu jūras baseinu un makroreģionālu stratēģiju pienācīgu izstrādi un 

īstenošanu, jo tās ir svarīgs pamats, lai veidotu ilgtspējīgu izaugsmi piekrastes reģionos; 
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ņemot vērā minēto, apstiprinām ar Eiropas Jūras un jūrlietu programmu saistītos kopīgos mērķus un 

apņemamies censties tos sasniegt, jo īpaši: 

11. uzlabot ES kuģniecības nozares konkurētspēju, saglabāt šīs nozares vadošo lomu pasaulē 

un palielināt tuvsatiksmes kuģošanas īpatsvaru ES iekšējā tirdzniecībā, vienlaikus attīstot ES 

ostu infrastruktūru un pakalpojumus;  

12. pavērt pēc iespējas plašas iespējas inovācijai Eiropas kuģubūves un darbam jūrā 

nepieciešamā aprīkojuma ražošanas nozarē, lai uzlabotu kuģu ekoloģiskos raksturlielumus, 

paplašinātu darbības profilu, apgūstot jaunas nozares, un izmantotu augošo pieprasījumu pēc 

izklaides kuģiem; 

13. sekmēt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanu oglekļa dioksīda emisiju un atjaunojamo 

energoresursu jomās un radīt jaunas iespējas nodarbinātībai, veicinot atjaunojamās jūras 

enerģijas ražošanu un izpēti, lai nostiprinātu ES līderpozīcijas pasaulē; 

14. nodrošināt nepārtrauktu enerģijas un ar to saistīto pakalpojumu pieejamību Eiropas 

tirgū, vienlaikus gādājot par to, lai nemazinātos iedzīvotāju drošība un tiktu saglabāti veselīgi 

okeāni un jūras; 

15. atbalstīt pētniecību un inovāciju, lai uzlabotu akvakultūras ilgtspēju un konkurētspēju un 

veicinātu ilgtspējīgas darbības zivsaimniecības nozarē, jo īpaši palielinot selektivitāti un 

vairojot to produktu skaitu, kuriem ir pievienotā vērtība; 

16. veicināt akvakultūras produktu audzēšanu, lai palielinātu aļģu akvakultūras un citu 

bioproduktu izaugsmes potenciālu; atbalstīt "zilo" biotehnoloģiju nozares attīstību un veicināt 

piekļuvi ieguvumiem, ko sniedz ģenētisko resursu izmantošana, kā arī taisnīgu un godīgu šo 

ieguvumu sadali;  

17. atbalstīt ļoti daudzveidīga un ilgtspējīga piekrastes un jūras tūrisma attīstību Eiropā, 

tostarp tādas jomas kā jūras un piekrastes mantojums, kuģošana, kruīzi un atpūtas pasākumi, 

pievēršoties konkurētspējas, sezonalitātes, produktu dažādošanas, savienojamības, uzlabotas 

infrastruktūras un prasmju jautājumiem; 
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18. veicināt jaunu tehnoloģiju attīstību, lai nodrošinātu jūras minerālu iegulu drošu un 

ilgtspējīgu izmantošanu, attīstot turpmākas iespējas saistībā ar rūpniecībā un "zaļajās" 

tehnoloģijās izmantojamo izejvielu ilgtspējīgu izpēti un ieguvi.  

"ZILĀ" EKONOMIKA GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN IEKĻAUJOŠAI IZAUGSMEI 

Mēs vēlreiz apstiprinām, ka izaugsmi var veicināt saskaņota un efektīva sabiedriskā politika, kurā ir 

definēti priekšnosacījumi "zilās" ekonomikas pilnvērtīgai attīstībai. Ar tās palīdzību būtu 

jāsamazina administratīvais un regulatīvais slogs un jānovērš šķēršļi, kas kavē inovācijas un 

ieguldījumus. Tādēļ mēs aicinām iesaistītos dalībniekus: 

19. veicināt inovāciju un pētniecību jūras un jūrlietu jomā, lai nodrošinātu mērķtiecīgu 

starpnozaru pētniecību, kuras mērķis ir izmantot "zilās" ekonomikas lielo izaugsmes 

potenciālu, jo īpaši ar pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" starpniecību; 

20. turpināt strādāt, lai efektīvi paplašinātu zināšanas par jūru un nodrošinātu šo zināšanu 

pieejamību, šajā nolūkā jo īpaši uzlabojot okeānu novērošanu, jūras zinātnisko izpēti un 

dalībvalstu jūras ūdeņu dibena kartēšanu līdz 2020. gadam; 

21. atbalstīt jūras uzraudzības integrēšanu, lai līdz 2020. gadam tiktu izveidota aktīvi 

funkcionējoša vienota vide informācijas apmaiņai – tas būtu efektīvs un izmaksu ziņā 

lietderīgs veids, kā aizsargāt ES intereses; 

22. uzsvērt, cik liela nozīme ir uzlabotai jūras pārvaldībai, tostarp atbilstīgā līmenī pastiprinātai 

sadarbībai starp kompetentām iestādēm, kas veic funkcijas, lai nodrošinātu tīrākas, 

neskartākas un drošākas jūras un okeānus; 

23. uzlabot ieguldījumu plānošanas pārredzamību un līdzsvarotas pieejas izmantošanu attiecīgajās 

nozarēs un starp ieinteresētajām personām, ieviešot jūras telpisko plānošanu un kompleksu 

piekrastes teritoriju pārvaldību dalībvalstīs un to pierobežas teritorijās, lai nodrošinātu 

saskaņotību ar vides, sabiedrības un ekonomikas mērķiem; 
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24. nodrošināt, lai līdz 2020. gadam tiktu panākts vai uzturēts labs jūras vides stāvoklis, turpinot 

efektīvi īstenot integrētās jūrlietu politikas vides pīlāra – Jūras stratēģijas 

pamatdirektīvas – prasības, tostarp attiecībā uz viendabīga aizsargājamo jūras teritoriju tīkla 

izveidi, kā arī lai tiktu īstenota ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija laikposmam līdz 

2020. gadam; 

25. īstenot piemērotus pārvaldības, profilakses un adaptācijas pasākumus, lai paaugstinātu 

piekrastes teritoriju, jūras ekosistēmu un jūrlietu jomā veikto darbību noturību pret klimata 

pārmaiņu ietekmi; 

26. veicināt nodarbinātību jūras un jūrlietu nozarē un šīs nozares darbvietu popularitāti, 

mazinot plaisu starp izglītību, zinātni un rūpniecību, nodrošinot atbilstošu apmācību un 

veicinot drošības kultūru un attiecīgu darbaspēka mobilitāti; 

27. gādāt par to, lai vietējās kopienas, darbaspēks Eiropas attālākajos reģionos un pilsoniskā 

sabiedrība iesaistītos inovatīvu darbību attīstībā un gūtu no tām labumu, jo īpaši, 

iesaistoties Eiropas jūrlietu kopās un sadarbībā ar sociālajiem partneriem; 

28. uzlabot nozares un starpnozaru sadarbību, apmainīties ar labāko praksi un veicināt dialogu 

starptautiskā, valstiskā un reģionālā līmenī, gan starp dalībvalstīm, gan ar trešām valstīm, 

kurām ar ES ir kopīgs jūras baseins, gan ar starptautiskām un reģionālām organizācijām; 

29. aicinām Padomi apstiprināt šo politikas programmu, kas ir būtisks Savienības izaugsmes un 

nodarbinātības stratēģijas elements, un aicinām Komisiju un nākamās prezidentvalstis ciešā 

sadarbībā ar pārējām ES iestādēm uzsākt atbilstošas ierosmes un noteikt starpposma mērķus, 

lai uz šīs deklarācijas pamata turpinātu attīstīt un īstenot integrēto jūrlietu politiku.  

 

 

 

______________________ 


