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Célhoz 
kapcsolódó alcélok

• 2025-re megelőzzük, 

illetve jelentős mértékben

csökkentünk minden

tengereket érő

szennyezést, különösen a 

szárazföldi tevékenységből 

eredőketideértve a tengeri

uszadékot, és a 

tápanyagterhelést.



Károsító hatások elkerülése

• A jelentős károsító hatások elkerülése érdekében 2020-ra fenntartható

módon kezeljük és védjük a tengeri és tengerparti ökoszisztémákat, ide értve

ellenállásra és alkalmazkodásra való képességeük megerősítését, illetve

intézkedünk helyreállításuk érdekében, hogy az óceánok egészségesek és

termékenyek legyenek.



Óceánok savasodása

A lehető legjobban visszafogjuk az óceán savasodását és kezeljük annak

hatásait, többek között fokozott tudományos együttműködéssel, minden

szinten.



Jogellenes halászati betiltása

2020-ra hatásosan szabályozzuk a tengeri halászatot, véget vetünk a 

túlhalászásnak, a jogellenes, szabályozatlan, be nem jelentett és káros

halászatnak, és tudományosan megalapozott kezelési terveket hajtunk

végre, hogy a lehető legrövidebb idő alatt helyreállítsuk a 

halállományokat, legalább olyan szinten, amely a biológiai

tulajdonságaiknak megfelelően a legnagyobb fenntartható szaporulatot

hozza.



Partok megóvása

2020-ra védelem alá helyezzük és megóvjuk a parti és tengeri területek

legalább 10%-át a nemzetközi és nemzeti szabályozással összhangban, a 

tudományos kutatások legjobb elérhető eredményeire támaszkodva.



Halászat korlátozása

2020-ra betiltjuk a halászati támogatások bizonyos formáit, amelyek 

hozzájárulnak a túlzott kapacitások fenntartásához és a túlhalászáshoz, 

felszámoljuk azon támogatásokat, amelyek hozzájárulnak a jogellenes, 

szabályozatlan vagy nem bejelentett halászati tevékenységekhez, és

tartózkodunk újabb hasonló támogatások bevezetésétől, elismerve azt, hogy

fejlődő és a legkevésbé fejlett országok eltérő, hatásos és megfelelő kezelését a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) halászat-támogatással kapcsolatos

tárgyalási szerves részévé kell tenni.



Fejletlenebb országok tengeri forrása

2030-ig megnöveljük a legkevésbé fejlett országok és a fejlödő kis szigetállamok

számára a tengeri források fenntartható használatábólideértve a fenntartható

halászatból, haltenyésztésből és turizmusból- fakadó gazdasági előnyöket.



Tudományos tudatbázisok fejlesztése

Növeljük a tudományos tudásbázist, fejlesztjük a kutatáso 

kapacitásokat és átadjuk egymásnak a tengeri technologiákat, 

figyelmebe véve a Kormányközi Oceánográfiai Bizottság "A 

tengeri technológiák átadásának feltételei és irányelvei" című 

dokumentumában foglalt



Kisüzemi halászatok biztosítása

A kisüzemi és hagyományos halászatok számára hozzáférést biztosítunk a 

tengeri erőforrásokhoz és piacokhoz.



A tengerjogi egyezménye

A nemzetközi jog érvényesítése és végrehajtása által fokozott figyelmet 

fordytunk ay óceánok és erőforrásaik megőrzésére és fenntartható 

használatára az ENSZ Tengrejogi egyezménye előírásainak megfelelően, 

biztosítva az óceánok és erőforrásaik fenntartható használata jogi kereteit, 

amint arra "Az áhító jövő" című ENSZ-nyilatkozat 158. bekezdése 

emlékeztetet



LINKEK

http://ffcelok.hu/celok/oceanok-es-

tengerek-vedelme/

https://www.ksh.hu/sdg/ce

l_14.html

http://ffcelok.hu/celok/oceanok-es-tengerek-vedelme/
https://www.ksh.hu/sdg/cel_14.html


Köszönjük a figyelmet !


