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Ostend Declaration 
Декларация от Остенд 

Европейската общност за мореплавателски и морски изследвания декларира готовността си да предостави своите знания, услуги и 
подкрепа на Европейския съюз, неговите държави‐членки и страните‐кандидатки за членство, осъзнавайки че  

„Моретата и океаните са сред най‐значимите предизвикателства на 21‐ви век”. 

Декларирайки горното, ние осъзнаваме: 

 изключително важната роля на океаните за земните и климатичните системи;  

 важността на бреговите ивици, моретата и техните екосистеми за нашето здраве и благосъстояние;  

 нарастващото  въздействие  на  глобалната  промяна  на  околната  среда  върху  морските  екосистеми  и  значимите 
социално‐икономически последствия на това въздействие;  

 неотменната необходимост от основни изследвания за запълване на съществени празноти във фундаменталните ни 
познания за бреговите ивици, моретата и океаните;  

 необятните  възможности  за  иновации,  устойчиво  благосъстояние  и  създаване  на  работни  места  в  нови  и 
съществуващи  морски  сектори,  сред  които  аквакултурите,  възобновяемите  енергийни  източници,  морските 
биотехнологии и транспорт, както и 

 необходимостта от популяризиране на тези послания във всички сектори на обществото.  

В  допълнение,  подчертаваме жизненоважната  роля  на  мореплавателските  и  морските  научни  изследвания  и  технологии  за 
придобиването  на  познания  и  повишаване  на  разбирането  на  въпросите,  свързани  с  моретата  и  океаните  и  тяхното 
биоразнообразие,  чрез  създаване  на  нови  възможности  и  технологии,  които  ще  подкрепят  и  допринесат  за  постигането  на 
напредък в следните области: 

 създаване на нови работни места чрез интелигентен, устойчив и включващ растеж (Европа 2020); 

 изпълнение  на  Интегрираната  морска  политика  за  Европейския  съюз  (2007  г.),  изграждането  на  Европейско 
изследователско пространство (Зелена книга на ЕК за ЕИП, 2007 г.) и прилагането на други политики, например, на 
Общата политика в областта на рибарството;  

 добро екологично състояние на морските води до 2020 г. (Рамкова директива за морска стратегия), както и 

 свързаните значими предизвикателства, включително в областта на храните, енергията и здравеопазването съгласно 
Декларацията от Лунд (2009 г.).  

Общността за мореплавателски и морски изследвания отбелязва постигането на значителен напредък в отговор на Декларациите 
от  Галуей  (2004  г.)  и Абърдийн  (2007  г.),  видно от приемането на Интегрираната морска политика  за Европа  (2007  г.)  и нейния 
екологичен стълб – Рамковата директива за морска стратегия (2008 г.) – както и на Европейската стратегия за мореплавателски и 
морски изследвания  (2008  г.),  и  декларира  своя  ангажимент  към  постигането  на  бъдещ напредък  в  областта,  очертана  от  тази 
комплексна рамка от политики. 

 

Преодоляване на значимото предизвикателство на моретата и 
океаните 

Конференцията EuroOCEAN 2010 идентифицира мореплавателски и морски изследователски приоритети и възможности в 
области,  сред  които  храните,  глобалната  промяна  на  околната  среда,  енергетиката,  морските  биотехнологии,  морския 
превоз  и  морското  пространствено  планиране,  включително  картографирането  на  морското  и  океанското  дъно. 
Конференцията отправи недвусмислено послание относно обществените и икономическите ползи, които Европа извлича 
от  моретата  и  океаните  и  основополагащата  роля,  която  изследователската  дейност  и  технологиите  е  необходимо  да 
играят в преодоляването на значимото предизвикателство на моретата и океаните.  

Надграждайки върху съществуващите достижения и инициативи, Европейската общност за мореплавателски и морски 
изследвания  и  технологии  декларира  своята  готовност  да  даде  своя  принос  за  преодоляване  на  това 
предизвикателство в партньорство с индустрията и публичния сектор и отправя апел към Европейския съюз, неговите 
държави‐членки  и  асоциираните  страни  да  улеснят  този  отговор  чрез  предприемане  на  следните  проактивни  и 
интеграционни действия: 

1. Съвместно програмиране 

Разработване на интеграционна рамка, обединяваща активите на европейските програми с тези на държавите‐членки, за 
преодоляване на значимото предизвикателство на моретата и океаните, включително идентифициране и изграждане на 
инфраструктури  от  критично  важно  значение  за  морските  изследвания.  Съвместната  инициатива  за  „Продуктивни 
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морета и океани в добро екологично  състояние” предоставя  адекватни  възможности  за интеграция и  следва да бъде 
активно подкрепена от Европейската комисия и държавите‐членки.  

2. Европейска система за наблюдение на океаните 

Подкрепа  за  развитието  на  реално  интегрирана  и  устойчиво  финансирана  Европейска  система  за  наблюдение  на 
океаните с цел (i) възстановяване на водещата роля на Европа океанологията и морските технологии в глобален план; (ii) 
отклик  на  обществените  потребности  чрез  подкрепа  за  значими  инициативи  в  областта  на  политиките,  например, 
Интегрираната  морска  политика  и  Рамковата  директива  за  морска  стратегия;  както  и  (iii)  подкрепа  за  европейския 
принос  към  глобалните  системи  за  наблюдение.  Това  може  да  бъде  постигнато  чрез  по‐добра  координация  между 
националния  капацитет  и  подходящи  нови  инвестиции,  в  съчетание  с  уместни  инициативи  (например,  Европейския 
стратегически форум за научноизследователски инфраструктури  (ESFRI), Европейската мрежа за наблюдение и данни за 
морската среда (EMODNET) и Глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (GMES)), както и чрез ангажиране на 
крайните ползватели.  

3. От изследвания към знания 

Създаване на подходящи механизми за постоянен,  текущ преглед на програмите и проектите за морски изследвания с 
цел  повишаване  на  тяхното  въздействие  чрез  (i)  използване  на  резултатите  на  изследователската  дейност  и  (ii) 
идентифициране  на  съществуващи  и  новопоявили  се  празноти.  Това  следва  да  бъде  подкрепено  чрез  създаването  на 
хранилище за доклади и констатации, съдържащи се в разработки, създадени в рамките на мореплавателски и морски 
изследователски проекти,  програми и инициативи,  което има необходимия капацитет  за архивиране,  превод,  анализ, 
генериране  на  доклади  и  създаването  на  интегрирани  продукти,  основаващи  се  на  знанието,  с  цел  улесняване  на 
разработването  на  политики,  вземането  на  решения,  управленските  действия,  иновациите,  образованието  и 
обществената информираност.  

За  да  бъдем  в  състояние  да  преодолеем  значимото  предизвикателство  на  моретата  и  океаните  от 
основополагащо значение е приоритизирането на инициативите и програмите с цел укрепване на: 

 Иновациите 
Засилване  на  подкрепата  за  иновациите  и  разработването  на  търговски  приложения  на  нови 
мореплавателски/морски продукти, процеси, услуги и концепции в подкрепа на Съюза на иновациите и Стратегията 
Европа 2020;  
Насърчаване  на  дейностите  за  повишаване  на  информираността  в  рамките  на  морските  научни  среди  относно 
иновационния потенциал на океанологията и възможностите за нейното ползване в  сътрудничество с океанските 
индустрии.  
 

 Обучение и професионално развитие 
Създаване  на  подходящи  възможности  за  обучение  и  мобилност  на  изследователите‐океанолози  и 
професионалистите в областта на океанските технологии и на стабилни и привлекателни пътеки за професионално 
развитие  и  израстване,  като  гаранция  за  изграждане  на  високо‐квалифицирана  работна  сила  в  подкрепа  на 
разширяването на морския и мореплавателския сектор.  
 

 Международно сътрудничество 
Изграждане  на  механизъм  за  стратегическо  укрепване  на  международното  сътрудничество  на  равнището  на 
Европейския съюз (например, между европейски консорциуми и партньори от трети страни) в областта на науката и 
технологиите, предоставящи подкрепа за инициативи в мрежа, проекти в подготвителна фаза и конкретни действия;  
Укрепване  на  двустранното/многостранното  сътрудничество  с  ключови  финансиращи  организации, 
междуправителствени  органи  и  институции  за  морски  и  мореплавателски  изследвания  извън  Европа  за 
преодоляване  на  бариерите  пред,  разработване  на  работещи  решения  и  съвместно  финансиране  на  подходящи 
международни изследователски програми и инфраструктури.  

Европейската  общност  за  мореплавателски  и морски  и  изследвания  поема  твърд  ангажимент  да  продължи  да 
играе своята роля в сътрудничество с индустрията и публичния сектор за запълване на съществуващата празнота 
между науката и иновациите в подкрепа на устойчивото развитие.  

 


