Konsultacje w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami

1 Kontekst
Oceany stanowią kluczowe źródło pełnowartościowego pożywienia, lekarstw, minerałów i
energii odnawialnej. Są one miejscem występowania bogatej, delikatnej i mało znanej
różnorodności biologicznej, która zapewnia liczne usługi ekosystemowe, takie jak produkcja
połowy tlenu w atmosferze Ziemi, absorpcja ponad 30% emisji CO2 oraz zasadniczy udział
w regulacji klimatu. Oceany już teraz stanowią czynniki napędzające gospodarkę światową i
oferują dalsze, znaczące możliwości dla przedsiębiorstw. Potencjał „niebieskiego wzrostu”
jest ogromny. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) ocenia całkowitą wartość
„produktu brutto” oceanów na 24 bln USD1.
Obecny wzrost liczby ludności, światowa konkurencja o surowce, żywność i wodę,
zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, zmiana klimatu, zanieczyszczenie mórz oraz
techniczne możliwości prowadzą do coraz większego poziomu wykorzystywania zasobów
oceanicznych, szczególnie na dotychczas trudno dostępnych obszarach. W rezultacie
oceany nie są w stanie wciąż dostarczać korzyści, od których uzależnione jest
społeczeństwo.
Międzynarodowe zarządzanie oceanami
Jednocześnie morza i oceany stanowią zasób dzielony nawet na obszarach znajdujących się
pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw, czego przykładem jest transport morski lub
dostęp do łowisk. Poza tym 60% oceanów leży poza granicami jurysdykcji krajowej, a zatem
są „z definicji” dobrem wspólnym.
Te podstawowe cechy były przyczyną opracowania ram regulacyjnych i instytucjonalnych,
których celem jest uregulowanie sposobu, w jaki ludzie korzystają z oceanów, zarówno
podlegających jurysdykcjom krajowym, jak i poza nimi. Podmioty niepaństwowe odgrywają w
tym kontekście ważną rolę nie tylko jako zainteresowane strony, ale także jako „środowiska
opiniotwórcze”. Zainteresowane strony uczestniczą w wielu oficjalnych forach i procesach
instytucjonalnych jako „wykonawcy”, których zadaniem jest wprowadzanie w życie ustaleń
ujętych w ramach prawnych, przepisach i regulaminach. Z kolei „środowiska opiniotwórcze”
gwarantują, że kwestie dotyczące międzynarodowego zarządzania oceanami są
rozpowszechniane, a odpowiedzialność za nie jest dzielona2.
Nie istnieje międzynarodowo uznawana definicja „międzynarodowego zarządzania
oceanami”. Pojęcie „zarządzania oceanami” obejmuje zasady, instytucje, procesy, umowy,
ustalenia i działania prowadzone w celu regulacji wykorzystywania oceanów i mórz w
kontekście międzynarodowym.
Obecne ramy międzynarodowego zarządzania oceanami opierają się na nadrzędnych
ramach prawnych („Prawo morza”3), na mocy których powstały uprawnienia jurysdykcyjne,
instytucje oraz ramy szczegółowe.
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Sprawozdanie WWF w sprawie wartości oceanów – http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Oceanwealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast
2
Oto kilka bardziej technicznych odniesień do zarządzania oceanami:
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/repetto_0506_
peru.pdf s. 9 i następne;
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/presentation_ocean_governance_
frbailet.pdf
3
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).
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Wiele podmiotów międzynarodowych uważa4, że obecne ramy międzynarodowego
zarządzania oceanami nie są wystarczająco skuteczne, aby zapewnić zrównoważone
wykorzystanie oceanów i ich zasobów w przyszłości, i zapowiadają inicjatywy mające
poprawić tę sytuację.
Na forum Narodów Zjednoczonych finalizowane są obecnie ramy na okres po 2015 r. na
rzecz zrównoważonego rozwoju. Mają one uwzględnić liczne cele zrównoważonego rozwoju,
ukierunkowane bezpośrednio lub pośrednio na ochronę i zrównoważone wykorzystanie
oceanów, mórz i zasobów morskich z myślą o zrównoważonym rozwoju5. Ramy na okres po
2015 r. będą miały zatem także wpływ na przyszłe ramy zarządzania oceanami.
Sytuacja Unii Europejskiej
Oceany są również istotnym atutem Unii Europejskiej. Gospodarka morska samej UE
zatrudnia ponad 3,6 mln osób i generuje wartość dodaną brutto w wysokości prawie 500 mld
EUR rocznie6, wykazując jednocześnie duży potencjał dalszego wzrostu. Jeśli chodzi o
dostawy białka rybnego, minerałów i energii odnawialnej, Europa jest i będzie w coraz
większym stopniu uzależniona od oceanów. Jednolity rynek UE jest największym rynkiem
produktów rybołówstwa na świecie. 90% zewnętrznej wymiany handlowej UE i 40% jej
wewnętrznej wymiany handlowej odbywa się drogą morską. Przy ponad 20 mln km2
powierzchni państwa członkowskie UE wspólnie sprawują jurysdykcję nad największą
wyłączną strefę ekonomiczną na świecie.
Wewnętrznie UE pracowała w ciągu ostatnich 10 lat nad wzmocnieniem swoich procesów
zarządzania oceanami i opracowała długoterminową strategię „niebieskiego wzrostu” w celu
wspierania zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich. Strategia ta łączy, niczym dwie
strony medalu, wzrost gospodarczy z ochroną przyrody poprzez zarządzanie oparte na
ekosystemach. Opracowanie międzynarodowych ram skutecznego zarządzania oceanami
ma obecnie dla Unii Europejskiej istotne znaczenie z następujących względów:


Coraz większa presja na oceany i morza zagraża środowisku morskiemu i jego
ekosystemom oraz naraża na erozję naturalny kapitał, stanowiący podstawę wzrostu
zrównoważonej, niebieskiej gospodarki, na której opiera się europejska gospodarka
morska.



UE i jej państwa członkowskie zebrały szerokie doświadczenie w opracowywaniu
spójnej i zintegrowanej polityki morskiej7, która prowadzi do skuteczniejszego
zarządzania oceanami.
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Zob.: Global Oceans Commission (Światowa Komisja Oceanu)
(http://www.globaloceancommission.org/proposal-2-governing-the-high-seas/), konferencje w ramach szczytu
World Ocean Summit organizowane przez tygodnik The Economist
http://www.economistinsights.com/sustainability-resources/event/world-ocean-summit-2014/tab/2),
konferencja w sprawie oceanów organizowana przez Departament Stanu USA
(http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/06/227797.htm)
5
Zwłaszcza cel zrównoważonego rozwoju nr 14: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal#goal14
6
Na podstawie danych przedstawionych w analizie niebieskiego wzrostu „Scenarios and drivers for sustainable
growth from the oceans, seas and coasts” (Warianty oraz czynniki wspomagające zrównoważony wzrost dzięki
oceanom, morzom i wybrzeżom), ECORYS, 2012 r. https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946
7

Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawiła swoją wizję międzynarodowego zarządzania oceanami w
komunikacie z 2009 r. pt. „Rozwój międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki morskiej Unii
Europejskiej” (COM(2009) 536)7 oraz – na poziomie basenów morskich – w komunikacie „W kierunku
zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śródziemnym” (COM(2009)466).
W połączeniu z europejską strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. oraz 7. programem działań
w zakresie środowiska, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (dyrektywa 2008/56/WE) i dyrektywa w
sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich (dyrektywa 2014/89/UE) stworzyły nowe,
kompleksowe i solidne ramy prawne w UE, których celem jest dobre zarządzanie oceanami i wprowadzenie w
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UE i jej państwa członkowskie już teraz są aktywne na odpowiednich forach
międzynarodowych oraz w negocjacjach na szczeblu regionalnym i globalnym.



Polityka rozwoju UE, jak i inne polityki unijne aktywnie przyczyniają się do lepszego
zarządzania w państwach rozwijających się, zgodnie z zasadą spójności polityki na
rzecz rozwoju8.

W swoim piśmie zawierającym opis zadań przewodniczący Komisji Europejskiej JeanClaude Juncker upoważnił europejskiego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i
rybołówstwa Karmenu Vellę do uczestnictwa w kształtowaniu międzynarodowego
zarządzania oceanami w ONZ i na innych forach wielostronnych i dwustronnych z
kluczowymi partnerami światowymi.
Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych podmiotów
(publicznych i prywatnych), a także międzynarodowych organizacji rządowych i
pozarządowych na temat sposobu, w jaki sposób UE mogłaby przyczynić się do osiągnięcia
lepszego międzynarodowego zarządzania oceanami i morzami z myślą o zrównoważonym
„niebieskim wzroście”. Na podstawie rezultatów konsultacji oraz danych i informacji
pochodzących z innych źródeł Komisja Europejska rozważy, jak najlepiej dążyć do
opracowania bardziej spójnej, kompleksowej i skutecznej polityki UE zmierzającej do
poprawy ram międzynarodowego zarządzania oceanami.

2 Ogólny opis problemu
W ramach niedawnych dyskusji i inicjatyw9 stwierdzono, że obecne ramy międzynarodowego
zarządzania oceanami nie są wystarczająco skuteczne w zapewnieniu zrównoważonego
zarządzania oceanami i ich zasobami.
Przykładem tego jest utrzymujący się problem nielegalnych, nieraportowanych i
nieuregulowanych (NNN) połowów czy też brak wdrożenia odpowiednich przepisów lub
ratyfikacji odpowiednich umów10, co zagraża zrównoważonemu zarządzaniu stadami.
Ponadto duża liczba instytucji międzynarodowych zajmujących się oceanami oraz umów i
zasad sektorowych utrudnia, a nawet uniemożliwia wykonanie przepisów11.


Czy zgadzają się Państwo z tym ogólnym opisem problemu? Proszę wyjaśnić,
dlaczego.

3 Szczegółowy opis problemu co jest przyczyną ogólnego problemu?
życie międzynarodowych zobowiązań. Komunikat (COM(2012) 662) zawiera analizę wkładu dyrektywy ramowej
w sprawie strategii morskiej w istniejące struktury międzynarodowego zarządzania oceanami.
8

Artykuł 208 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „Przy realizacji polityk, które mogłyby mieć
wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju”.
9
Zob. powyżej.
10
Na przykład, aby Umowa o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym,
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (zawarta w 2009 r.)
mogła wejść w życie, wymagana jest ratyfikacja przez 25 stron, a obecnie tylko 12 z nich, w tym UE, dokonało
ratyfikacji tej Umowy. Konwencja o wodach balastowych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) została
przyjęta w 2004 r. i wciąż nie weszła w życie.
11
Zob. poniżej.
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Nieskuteczne międzynarodowe zarządzanie oceanami można wytłumaczyć:


lukami w istniejących ramach międzynarodowego zarządzania oceanami;



nieefektywnym wykorzystaniem i wdrożeniem istniejących ram międzynarodowego
zarządzania oceanami lub niedostateczną koordynacją między elementami tych ram;



brakiem wiedzy o oceanach.



Czy zgadzają się Państwo z wykazem szczegółowych problemów? Jeśli nie, proszę
wyjaśnić dlaczego.



Jakie szczegółowe problemy dodaliby Państwo do tego wykazu?



Jeżeli mieliby Państwo uszeregować wykaz szczegółowych problemów zgodnie z
priorytetami, który byłby na pierwszym miejscu?

3.1 Istniejące ramy międzynarodowego zarządzania oceanami
Istniejące ramy międzynarodowego zarządzania oceanami składają się z wielu instytucji,
zasad, procedur, umów i porozumień.
Niektóre instytucje działają na szczeblu globalnym12, inne zaś na regionalnym13, krajowym14
lub nawet niższym od krajowego. Niektóre posiadają upoważnienie ogólne w zakresie
oceanów15, zaś kompetencje innych są ograniczone do niektórych sektorów16 lub
zagadnień17. Niektóre umowy przewidują prawnie wiążące zobowiązania stron18, inne są zaś
niewiążące19.
Istniejące ramy międzynarodowego zarządzania oceanami są często nieskuteczne,
ponieważ uzgodnione zasady i środki nie są ratyfikowane20, stosowane lub wdrażane. Innym
powodem jest pokrywanie się istniejących instytucji i procesów lub brak koordynacji między
nimi.
Na przykład brak przejrzystości lub spójności przepisów, różnice w normach między
regionami czy też brak zasad w innych obszarach mogą stanowić przeszkodę dla podmiotów
gospodarczych, ponieważ zakłócają one rynek w skali światowej; innym powodem może być
brak przepisów sprzyjający tym, którzy pracują w oparciu o niższe standardy, bardziej
szkodliwe dla środowiska. To z kolei zniechęca do innowacji i postępu technologicznego
oraz potencjalnie naraża operatorów wysokiej jakości, także tych pochodzących z UE. Może
to być nawet większy problem, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wiele bardzo innowacyjnych
przedsiębiorstw to MŚP.
Kolejnym niedociągnięciem jest zarządzanie zasobami morskimi na poziomie obszarów.
Mimo że istnieje wiele organizacji zarządzających rybołówstwem, które obejmują znaczny
odsetek światowych oceanów, to organizacje te zajmują się jedynie zagadnieniami
12

Np. Sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO),
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) itp.
13
Np. regionalne organy ds. rybołówstwa, w tym regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO)
i regionalne programy lub konwencje.
14
Urzędy ds. morskich, ministerstwa transportu, ministerstwa środowiska w poszczególnych państwach.
15
Np. Międzynarodowa Organizacja Morska.
16
Np. Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego.
17
Np. Sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej.
18
Np. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego.
19
Np. Konwencja w sprawie Morza Sargassowego.
20
Np. Umowa PSMA – zob. powyżej.
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związanymi z zarządzaniem rybołówstwem. Regionalne konwencje morskie zajmują się z
kolei kwestiami ekologicznymi w swych własnych regionach geograficznych, które często
różnią się od tych, które zostały objęte działalnością organizacji ds. rybołówstwa.
Organizacje te nie obejmują światowych oceanów w 100% i chociaż w wielu przypadkach
współpracują one ze sobą21, współpraca taka nie jest ani systematyczna, ani kompleksowa.
Chociaż na forum ONZ dyskusje o rozpoczęciu negocjacji dotyczących porozumienia
wykonawczego w sprawie różnorodności biologicznej obszarów znajdujących się poza
jurysdykcją krajową są dalece zaawansowane, brak takiego porozumienia powoduje, że na
wodach międzynarodowych nie obowiązują przepisy lub mechanizmy pozwalające na
przekrojowe i dostosowane do obszaru zarządzanie działaniami człowieka, czyli planowanie
przestrzenne obszarów morskich.
Organizacje międzynarodowe zajmujące się (w niektórych przypadkach częściowo lub
pośrednio22) oceanami i zarządzaniem nimi są bardzo liczne, ale na szczeblu ONZ nie ma
nadrzędnego organu, posiadającego mandat do koordynowania ich działań w kontekście
oceanów, co może prowadzić do konfliktów i nakładania się kompetencji23.


Czego brakuje, aby wypełnić luki w istniejących ramach międzynarodowego
zarządzania oceanami (np. nowe instytucje, nowe zasady, nowe umowy, nowe
porozumienia)? Co chcieliby Państwo zmienić?



Jakie dziedziny lub zagadnienia międzynarodowego zarządzania oceanami nie są
uwzględniane we właściwy sposób? Czy i w jaki sposób takie dziedziny lub
zagadnienia mogłyby odnieść największe korzyści z likwidacji luk w obecnych
ramach lub ze skuteczniejszej organizacji ram międzynarodowego zarządzania
oceanami?



Które obszary geograficzne mogłyby odnieść największe korzyści ze
skuteczniejszej organizacji lub z likwidacji luk w ramach instytucjonalnych? W jaki
sposób?



Które sektory gospodarki mogłyby odnieść największe korzyści ze skuteczniejszej
organizacji ram międzynarodowego zarządzania oceanami lub z likwidacji luk w
istniejącej konfiguracji? W jaki sposób?



Jaka jest największa wartość dodana dla UE płynąca z rozwiązania tego problemu?



Jakie zasady powinny przyświecać ewentualnym działaniom i jakie powinny być
cele tych działań?



Jak oceniliby Państwo postęp w tej dziedzinie?

3.2 Brak wiedzy
Aby w sposób zrównoważony wykorzystywać potencjał gospodarczy innowacyjnych
technologii (np. biotechnologii morskiej czy też energii ze źródeł odnawialnych), a także
bardziej tradycyjnych form działalności gospodarczej, niezbędny jest wyższy poziom
zrozumienia kwestii mórz i oceanów. Jednocześnie morza i oceany wokół nas zmieniają się,
również z powodu presji ze strony działalności ludzkiej (takiej jak zmiana klimatu,
zakwaszenie wód oceanicznych i połowy), a ogólny stan środowiska morskiego budzi coraz
większe zaniepokojenie.
21

Np. protokół ustaleń pomiędzy OSPAR i NEAFC.
Np. Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu.
23
Dotyczy to w szczególności umów lub organów środowiskowych (wielostronne umowy środowiskowe)
względem organów branżowych.
22
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W niektórych przypadkach możemy nie rozumieć kwestii oceanów na tyle, byśmy mogli
podejmować właściwe decyzje24. Luki na przykład w systemach nadzoru, środkach i
zdolnościach mogą być poważną przeszkodą w opracowywaniu i stosowaniu zasad w
kontekście kierowania działaniami lub prawidłowego egzekwowania przepisów o morskich
obszarach chronionych. Brak wiedzy na temat pozytywnych lub negatywnych skutków
działań25 może prowadzić do osiągnięcia nieoptymalnych rezultatów lub niewykorzystania
możliwości związanych z usługami ekosystemowymi, jak dzieje się to na przykład w
turystyce.
Na szczeblu międzynarodowym i unijnym pogłębiana jest baza wiedzy o morzu. Główne
wysiłki podejmowane są ramach projektów finansowanych z unijnych programów ramowych
w zakresie badań naukowych, a także wspólnego programowania oraz programów
międzynarodowych i krajowych. Przekładem jest mapowanie i ocena ekosystemów i ich
usług, prace w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej w zakresie obszarów
morskich istotnych z ekologicznego lub biologicznego punktu widzenia, inicjatywa
„Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej”, ocena oceanów na świecie
prowadzona przez ONZ (World Ocean Assessment) czy też potencjalne przyszłe prace
międzyrządowej platformy ds. różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.
Inicjatywa Komisji „Wiedza o morzu 2020” przyniosła dodatkowe korzyści z dzielenia się
wiedzą i wymiany danych ponad granicami krajowymi i sektorowymi 26. Na niektórych
obszarach (np. na Północnym Atlantyku) współpraca w zakresie badań morskich jest
priorytetem.
Chociaż w celu uzyskania większej ilości danych i informacji o morzach prowadzone są
liczne badania naukowe, wiele z nich jest jeszcze na początkowym etapie, są prowadzone w
sposób fragmentaryczny, są ograniczone pod względem czasu lub zakresu czy też po prostu
ich wyniki nie są wystarczająco rozpowszechnione. Dobrym przykładem jest zbieranie
danych w kontekście oceny oddziaływania konkretnych przedsięwzięć na środowisko, które
często odbywa się wielokrotnie w odniesieniu do różnych projektów, co prowadzi do
powielania danych. Dane pozostają też w posiadaniu poszczególnych organizacji i nie są
dostępne dla innych podmiotów, które mogłyby z nich skorzystać.


Które obszary międzynarodowego zarządzania oceanami mogłyby odnieść
największe korzyści z lepszej dostępności wiedzy o morzu?



Gdzie dostrzegają Państwo największe luki w wiedzy o morzach i oceanach?



W jaki sposób naukowcy i użytkownicy (przedsiębiorstwa, decydenci polityczni
itp.) mogliby skuteczniej dzielić się wiedzą o morzach i oceanach?



Jakie działania można podjąć w celu poprawy koordynacji badań morskich?



Które rodzaje działalności gospodarczej i dziedziny polityki sektorowej mogłyby
odnieść największe korzyści z lepszej dostępności wiedzy o morzu?



Jak oceniliby Państwo postęp w tej dziedzinie?
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Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się o rzeczywistym znaczeniu planktonu w zakresie produkcji tlenu
http://www.reuters.com/article/2015/05/22/us-science-plankton-idUSKBN0O62G120150522
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Stałe struktury morskie zapewniające siedliska.
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Dokument roboczy służb Komisji „Wiedza o morzu 2020: plan działania” towarzyszący komunikatowi Komisji
„Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie wzrostu
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy”http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0149&from=EN
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