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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 

промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва съобщението на Комисията, което си поставя за цел чрез иновации да 

бъде използван в пълна степен потенциалът за заетост на европейските крайбрежни 

области, морета и океани и да бъде постигнато взаимодействие между сушата и 

морето по отношение на заетостта, което е от съществено значение за 

традиционните и иновативните сектори, като например морски транспорт и други 

видове дейности за търговско корабоплаване, корабостроене, туризъм, аквакултури, 

устойчиво производство на енергия, морски биотехнологии, опазване на околната 

среда, пристанищна инфраструктура и структура, свързана с развлекателното 

корабоплаване, риболов; 

2. отбелязва, че едно по-добро разбиране на моретата и океаните, включително на 

морското дъно и на морските организми, заедно с оценки на въздействието върху 

околната среда, ще даде възможност за устойчиво използване на морските ресурси, 

като се подобрят научните основи, върху които се базират различните морски 

политики на ЕС; 

3. подчертава, че малките и средните предприятия, начинаещите предприемачи и 

семейните предприятия имат жизненоважна роля по отношение на иновациите и 

работните места в синята икономика; счита, подобряване на достъпа до кредитиране 

за МСП и подобряването на съществуващите мрежи от предприятия (клъстери) са 

необходими с цел създаване на качествени и устойчиви работни места в отделните 

сектори на синята икономика; 

4. отбелязва и изцяло подкрепя стратегическите цели и препоръки за политиката на 

ЕС в областта на морския транспорт за периода до 2018 г., които в момента са обект 

на преглед в контекста на извършвания средносрочен преглед; 

5. призовава Комисията и държавите членки да работят заедно за събиране, 

обработване и обмен на данни за синята икономика, включително на местно и 

регионално равнище; 

6. подчертава тесните връзки между синята икономика и зелената икономика, 

включително от гледна точка на икономическата и трудова политика, особено по 

отношение на новаторски методи за почистване на моретата и печелившо 

рециклиране на външни, екологично вредни и в някои случаи карциногенни 

пластмаси, намирани там; 

7. счита, че наличието на надеждни данни би могло да стимулира публични и частни 

инвестиции в сектора; 

8. подчертава, че синият растеж никога не следва да се разглежда отделно от 

въздействието върху околната среда и хората и използването на ресурси с оглед на 
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социалната, икономическата и екологичната устойчивост, която включва също така 

опазването и възстановяването на екосистемите въз основа на научни доказателства; 

подчертава икономическите възможности за разработване и насърчаване в ЕС на 

новаторски методи за отстраняване на замърсяването на морето, включително 

будещото все по-голямо безпокойство замърсяване в резултат на пластмасовите 

отпадъци, пластигломерати и раздробени пластмасови микрочастици; 

9. подчертава значението на морските изследвания и на засиленото сътрудничество по 

отношение на тези сектори между изследователите, между държавите членки и 

между регионите, с цел да се преодолеят съществуващите различия между 

държавите членки и географската концентрация в някои райони, да се повишава 

конкурентоспособността на крайбрежните райони и да се създадат качествени и 

устойчиви работни места на местно равнище; 

10. отбелязва, че реализирането на потенциала на синята икономика за създаване на 

работни места и растеж ще бъде единствено възможно, ако има налице подходящи 

инвестиции; 

11. като взема предвид новите възможности за експлоатиране на морските ресурси, 

осигурени от биотехнологиите, дълбоководните морски проучвания и 

алтернативната енергия (вятър, приливи и отливи, морски течения), подчертава 

значението на участието на МСП и отрицателното въздействие върху дългосрочната 

заетост, когато тежката промишленост заема водеща роля в тези сектори; 

12. подчертава значението на подобряването на уменията, необходими за прилагане на 

нови технологии в морската среда, и на засилването на координацията на 

развойната дейност, демонстрацията и реализацията на научните изследвания с цел 

създаване на устойчиви работни места, както и на приноса за пълното постигане на 

целите на стратегията „Европа 2020“; 

13. подчертава, че наличието на висок риск от произшествия е неразривно свързано с 

работата в морето, и призовава държавите членки и ЕС да гарантират високо 

равнище на защита на здравето и безопасността по отношение на оборудването, 

плавателните съдове и работниците; 

14. подчертава, че подкрепата и развитието на нова устойчива синя икономика трябва 

да бъдат включени в политиката на ЕС за развитие, външната политика и 

политиката на Съюза за Средиземноморието, и че африканските държави, 

граничещи със средиземноморските страни, източноафриканските островни 

държави в Индийския океан и островните държави, обхванати от споразуменията за 

икономическо партньорство (СИП) с държавите от АКТБ, трябва да бъдат 

разглеждани като партньори в усилията за създаване на устойчива синя икономика; 

15. счита, че синята икономика се състои от изключително разнообразни сектори, и 

нейното развитие изисква високо квалифицирана работна ръка във всички тези 

сектори; призовава държавите членки да популяризират различните сектори на 

синята икономика в своите програми за обучение, отчитайки формалното и 

неформалното образование, системите за учене през целия живот и обучението, 

съчетаващо теоретична и практическа подготовка; 
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16. подчертава необходимостта от поставяне на акцент върху екологичните аспекти и 

върху подобряването на качеството на морската среда, за да се осигури устойчива 

синя икономика с цел увеличаване на нейния потенциал за растеж и заетост, по-

специално в бързо развиващите се сектори на възобновяемите източници на 

енергия, като например секторът на производството на вятърна енергия, чрез 

преобразуване на съответните пристанища и гарантиране на спешното решаване на 

проблема, свързан с дълбоко обезпокоителния недостиг на умения за 

специализирания сектор на корабоплаването в открито море; в този контекст 

настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки за 

преодоляване на настоящия недостиг на умения; и изтъква значението на това също 

така за енергията от океаните, като например енергия от приливи и отливи, 

осмотична енергия, енергия на вълните, океанската термална енергия и енергията, 

произвеждана от океанските течения; 

17. счита, че крайбрежният, морският и вътрешният туризъм оказват огромен принос за 

икономическия растеж и за по-добри и устойчиви работни места, особено за най-

уязвимите групи на обществото, доколкото тези дейности отчита принципа на 

устойчиво развитие и не оказват отрицателно социално или екологично 

въздействие; насърчава държавите членки да обменят най-добри практики относно 

политиките и за развитие на туризма и, с подкрепата на Комисията, да търсят 

решения за растежа и създаването на работни места в крайбрежните региони; 

18. подчертава факта, че въпреки че Европейският съюз да продължава да бъде сред 

световните лидери в областта на синята икономика, международната конкуренция в 

този сектор е жестока и единствено еднаквите условия на световно равнище могат 

да способстват за осигуряване на устойчив растеж и за създаване на европейски 

работни места в този комплексен сектор; 

19. отбелязва, че държавите членки и регионите имат ключова роля в развитието на 

синята икономика, и настоятелно призовава Комисията да подкрепя и насърчава 

сътрудничеството между тези участници, например чрез съвместни инициативи за 

планиране; подчертава, че съвместното координиране, по-специално на регионално 

и местно равнище, на всички значими икономически дейности, свързани със синята 

икономика, е важно за осигуряването на възможности за устойчиво развитие на 

крайбрежните райони; 

20. подчертава значението на разработването на модели на туризъм, които предлагат 

алтернатива или допълнение към слънцето и плажовете и помагат за компенсиране 

на сезонния характер, като например екотуризъм и културен туризъм; 

21. подчертава изключително важната роля на европейските крайбрежни региони за 

развитието на устойчива синя икономика и в този контекст призовава за нови 

начини за осигуряване на тяхното пряко ангажиране и участие; 

22. подчертава значението на социалния диалог и счита, че всички социални партньори, 

участващи в синята икономика, следва да бъдат представени; подчертава 

значението на консултациите със заинтересованите страни за развитието на синята 

икономика като цяло, включително с гражданското общество, както и с 

регионалните и местните органи; 
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23. подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността на гражданското 

общество за значението на морето като икономически, културен и социален ресурс, 

както и на ролята на научните изследвания и диалога за постигането на интегрирана 

устойчивост между заинтересованите страни и гражданите; 

24. призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки и регионите, да 

направи оценка на финансовите нужди на синята икономика (секторни, национални 

и европейски), за да се реализира нейният потенциал за растеж и за създаване на 

работни места, като се обръща специално внимание на начинаещите предприемачи, 

малките и средните предприятия и семейните предприятия; 

25. счита, че за да се увеличи максимално устойчивият икономически растеж и за да се 

ускори създаването на качествени и устойчиви работни места, основани на сини 

технологии, следва да бъде насърчавани съвместното разработване на идеи и 

обменът на най-добри практики между науката и предприятията, за да се насърчават 

растежът и създаването на работни места; 

26. счита, че моретата и крайбрежните ивици са ценен ресурс, който следва да формира 

един от стълбовете на политиката на ЕС за възраждане на промишлеността; 

отбелязва, че следва да се предприемат стъпки за съживяване на синята 

промишленост, като същевременно се подпомага свързаността на европейската 

икономика и устойчивото развитие, особено в регионите, в които този потенциал е 

маргинализиран в резултат на процесите на глобализация; 

 

27. счита, че обменът на информация и добри практики би могъл да допринесе за 

бързото и устойчиво развитие на сектора; 

28. изтъква комплексния характер на дейностите, секторите и дисциплините на 

социално-икономическите системи, ангажирани в синята икономика, и поради това 

счита, че е изключително важно да се повишава способността за приспособяване 

към промените, нововъведенията и мултидисциплинарността, както и да бъде 

приспособявано обучението на човешкия капитал. 
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