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Oceany stanowi? kluczowe ?ród?o pe?nowarto?ciowego po?ywienia, lekarstw, minera?ów i
energii odnawialnej. S? one miejscem wyst?powania bogatej, delikatnej i ma?o znanej
ró?norodno?ci biologicznej, która zapewnia liczne us?ugi ekosystemowe. Dyrekcja Generalna
ds. Gospodarki Morskiej i Rybo?ówstwa (MARE) zaprasza do udzia?u w konsultacjach
spo?ecznych dotycz?cych mi?dzynarodowego zarz?dzania zasobami oceanów. Potrwaj? one
do 15 wrze?nia br.

Oceany stanowi? kluczowe ?ród?o pe?nowarto?ciowego po?ywienia, lekarstw, minera?ów i
energii odnawialnej. S? one miejscem wyst?powania bogatej, delikatnej i ma?o znanej
ró?norodno?ci biologicznej, która zapewnia liczne us?ugi ekosystemowe, takie jak produkcja
po?owy tlenu w atmosferze Ziemi, absorpcja ponad 30 proc. emisji CO2 oraz zasadniczy udzia?
w regulacji klimatu.
Oceany ju? teraz nap?dzaj? gospodark? ?wiatow? i oferuj? dalsze, znacz?ce mo?liwo?ci dla
przedsi?biorstw. Potencja? „niebieskiego wzrostu” jest ogromny. ?wiatowy Fundusz na rzecz
Przyrody (WWF) ocenia ca?kowit? warto?? „produktu brutto” oceanów na 24 bln dolarów.
Obecny wzrost liczby ludno?ci, ?wiatowa konkurencja o surowce, ?ywno?? i wod?, zagro?enia
bezpiecze?stwa morskiego, zmiana klimatu, zanieczyszczenie mórz oraz techniczne
mo?liwo?ci prowadz? do coraz wi?kszego poziomu wykorzystywania zasobów oceanicznych,
szczególnie na dotychczas trudno dost?pnych obszarach. W rezultacie oceany nie s? w stanie
wci?? dostarcza? korzy?ci, od których uzale?nione jest spo?ecze?stwo.
Celem rozpocz?tych 4 czerwca konsultacji jest zebranie informacji na temat tego, w jaki sposób
UE mog?aby przyczyni? si? do polepszenia mi?dzynarodowego zarz?dzania zasobami mórz i
oceanów, które b?dzie sprzyja? zrównowa?onemu „niebieskiemu” wzrostowi. Na podstawie
wyników tych konsultacji oraz w oparciu o inne ?ród?a danych i informacji Komisja Europejska
rozwa?y, jak najlepiej realizowa? bardziej spójn?, kompleksow? i skuteczn? polityk? UE w
dziedzinie ulepszania mi?dzynarodowych ram zarz?dzania zasobami oceanów.
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Wi?cej informacji:
Mi?dzynarodowe zarz?dzanie zasobami oceanów - konsultacje spo?eczne
Dane kontaktowe:
Dzia? odpowiedzialny za konsultacje
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybo?ówstwa, Dzia? E1 ds.
Polityki Morskiej: Morze Ba?tyckie i Morze Pó?nocne
Adres e-mail
MARE-OCEAN-GOVERNANCE@ec.europa.eu
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