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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. tudomásul veszi a Bizottság azt szorgalmazó közleményét, hogy aknázzuk ki jobban az 

európai tengerparti területekben, tengerekben és óceánokban, valamint a szárazföld és a 

tenger közötti foglalkoztatási kölcsönhatásban rejlő foglalkoztatási lehetőségeket az 

innováció segítségével, amely egyaránt alapvető fontosságú a hagyományos és az 

innovatív ágazatokban, például a tengeri szállításban és egyéb hajózási tevékenységekben, 

a hajóépítésben, az idegenforgalomban, az akvakultúrában, a fenntartható 

energiatermelésben, a tengeri biotechnológiában, a környezetvédelemben, a kikötői és a 

kedvtelői célú hajózáshoz kapcsolódó infrastruktúrában, valamint a halászat ágazatában; 

2. emlékeztet arra, hogy a tengerek és óceánok, ezen belül a tengerfenék és a tengeri élővilág 

jobb ismerete, valamint a környezeti hatásvizsgálat lehetővé teszi a tengeri erőforrások 

fenntartható kiaknázását, tökéletesítve azokat a tudományos alapokat, amelyeken a 

tengerrel kapcsolatos különböző uniós szakpolitikák alapulnak; 

3. hangsúlyozza, hogy a kis- és középvállalkozásoknak, az induló vállalkozásoknak és a 

családi vállalkozásoknak fontos szerep jut a kék gazdaságban folyó innováció és 

munkahely-teremtés során; úgy véli, hogy a kkv-k könnyebb hitelhez jutása és a meglévő 

üzleti hálózatok (klaszterek) javítása szükségesek ahhoz, hogy minőségi és fenntartható 

munkahelyeket lehessen létrehozni a kék gazdaság különféle szektoraiban; 

4. tudomásul veszi és teljes mértékben támogatja az EU 2018-ig tartó tengeri szállítási 

politikájára vonatkozó stratégiai célokat és ajánlásokat, amelyek vitájára a félidős 

felülvizsgálat keretében most újra sor kerül; 

5. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt, többek között helyi és 

regionális szinten, a kék gazdaságra vonatkozó adatok összegyűjtésében, feldolgozásában 

és cseréjében; 

6. hangsúlyozza a „kék gazdaság” és a „zöld gazdaság” szoros, gazdasági és 

foglalkoztatáspolitikai szempontból is releváns összefonódását, különösen a tenger 

innovatív tisztítását és az ott talált rendszeridegen, környezetkárosító és részben rákkeltő 

műanyagok nyereséges hasznosítását illetően; 

7. úgy véli, hogy a megbízhatóbb adatok rendelkezésre állása elő fogja segíteni az ágazatba 

irányuló állami és magánberuházásokat; 

8. hangsúlyozza, hogy a kék növekedés értékelésekor nem lehet eltekinteni a környezetre és 

az emberekre gyakorolt hatásoktól, illetve az erőforrások társadalmi, gazdasági és 

környezeti fenntarthatóság figyelembevételével történő felhasználásától, ami magában 

foglalja az ökoszisztémák tudományos bizonyítékok alapján történő védelmét és 

helyreállítását; hangsúlyozza az abban rejlő gazdasági lehetőséget, hogy Európában 

innovatív módszereket fejlesszenek ki és támogassanak a tengerek szennyezésével 
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szemben, különös tekintettel a műanyagszemét, a műanyag-agglomerátum és a felbomló 

műanyag mikrorészecskék miatti egyre fenyegetőbb terhelésre;  

9. hangsúlyozza a tenger- és a tengerészeti kutatás, valamint a kutatók, a tagállamok és a 

régiók közötti, e területekkel kapcsolatos erőteljesebb együttműködés fontosságát a 

tagállamok közötti szakadék és a bizonyos területeken való földrajzi koncentrálódás 

megszüntetése, valamint a tengerparti területek versenyképességének növelése és a 

minőségi és fenntartható helyi munkahelyek megteremtésének ösztönzése érdekében; 

10. rámutat, hogy a kék gazdaság növekedési és munkahely-teremtési potenciálja csak 

megfelelő beruházások segítségével valósítható meg; 

11. tekintettel arra, hogy a biotechnológiának, a mélytengeri feltárásoknak és az alternatív 

energiának (szél, árapály, tengeráram) köszönhetően új lehetőségek nyílnak a tengeri 

erőforrások kiaknázására, hangsúlyozza a kkv-k bevonásának fontosságát és a tartós 

foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatást, ha a nehézipar veszi át a vezető szerepet ezen 

ágazatokban; 

12. hangsúlyozza, hogy javítani kell az új technológiák tengeri környezetben való 

alkalmazásához szükséges kompetenciákat, és meg kell erősíteni a kutatás és fejlesztés 

koordinálását, a demonstrációt és a bevezetést annak érdekében, hogy fenntartható 

munkahelyek jöhessenek létre, és teljes mértékben hozzájárulhassanak az Európa 2020 

stratégia céljainak megvalósulásához; 

13. hangsúlyozza, hogy a tengeren végzett munka nagy munkahelyi balesetveszéllyel járó 

tevékenység, és felhívja a tagállamokat és az EU-t, hogy a felszerelések, a hajók és a 

munkavállalók tekintetében magas szintű egészségvédelmet és biztonságot biztosítsanak; 

14. hangsúlyozza, hogy egy új, fenntartható kék gazdaság támogatása és fejlesztése az uniós 

fejlesztéspolitikának, külpolitikának és az Unió a Mediterrán Térségért (EUROMED) 

kezdeményezésnek is a részét kell képeznie, és különösen a Földközi-tenger afrikai 

államait, az Indiai-óceán kelet-afrikai szigetállamait és az AKCS-országokkal kötött 

gazdasági partnerségi megállapodások szigetállamait partnerként figyelembe kell venni a 

fenntartható tengergazdálkodás (a „kék gazdaság”) kiépítése során; 

15. úgy véli, hogy a kék gazdaság egymástól nagyon eltérő ágazatokat foglal magában, és 

fejlesztéséhez magasan képzett munkaerőre van szükség az ágazatok mindegyikében; kéri 

a tagállamokat, hogy képzési terveikben támogassák a kék gazdaság különböző ágazatait, 

figyelembe véve a formális és informális oktatást, az egész életen át tartó tanulás 

rendszereit és a duális képzést; 

16. hangsúlyozza, hogy a környezeti szempontokra és a tengeri környezet minőségének 

javítására kell összpontosítani annak érdekében, hogy a növekedési és foglalkoztatási 

potenciál fellendítése céljából biztosítani lehessen a kék gazdaság fenntarthatóságát, 

különösen a kialakulóban lévő megújulóenergia-ágazatokból, például a 

tengeriszélenergia-ágazatból származó növekedési és foglalkoztatási lehetőségeket az 

érintett kikötők átalakítása révén, valamint garantálva a nyílt tengeri szállítási ágazat 

számára, hogy sürgősen megoldást találnak a tengeriszélenergia-ágazat rendkívül aggasztó 

szakképzési hiányára; ezzel összefüggésben sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
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hozzanak intézkedéseket a szakképzett munkaerő hiányának orvoslására; hangsúlyozza 

továbbá ennek fontosságát az óceánból nyert energia, például az árapály, a hullámmozgás, 

az ozmózis, a tengeri hőenergia és az óceáni áramlások kihasználásával előállított energia 

vonatkozásában is; 

17. megjegyzi, hogy a tengeri, tengerparti és szárazföldi turizmus is hozzájárul a gazdasági 

növekedéshez, valamint a jobb és fenntartható munkahelyekhez, különösen a társadalom 

legkiszolgáltatottabb csoportjai számára, amennyiben ezek a tevékenységek szem előtt 

tartják a fenntartható fejlődés elvét, és nem járnak negatív szociális és környezeti 

hatásokkal; ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a turizmusfejlesztési 

szakpolitika terén kialakult legjobb gyakorlatokat, és a Bizottság támogatásával találjanak 

megoldásokat a part menti régiók növekedése és munkahelyteremtése érdekében; 

18. hangsúlyozza, hogy noha az EU továbbra is a kék gazdaság vezető globális szereplője, 

ebben az ágazatban ádáz nemzetközi verseny folyik, és csak a globális szinten egyenlő 

feltételek biztosíthatják a továbbiakban a fenntartható növekedést és az európai 

munkahelyteremtést ebben a komplex ágazatban; 

19. felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamoknak és a régióknak meghatározó felelősségük 

van a kék gazdaság kialakításában, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassák és 

segítsék elő a tagállamok és a régiók közötti együttműködést, például közös programozási 

kezdeményezések révén; hangsúlyozza, hogy az érintett tengerparti területek fenntartható 

fejlődésének lehetővé tétele érdekében fontos a kék gazdasághoz kapcsolódó valamennyi 

gazdasági tevékenység különösen regionális és helyi szinten történő közös 

összehangolása; 

20. hangsúlyozza az alternatív turisztikai modellek – például az ökoturizmus és a kulturális 

turizmus – fejlesztésének fontosságát, amelyek alternatívát kínálnak a napozással és 

fürdőzéssel szemben, vagy kiegészítik azt, és hozzájárulnak a szezonalitás 

ellensúlyozásához; 

21. hangsúlyozza az európai part menti régiók döntő szerepét a fenntartható kék gazdaság 

továbbfejlesztésében, és ezért kéri, hogy dolgozzanak ki új módszereket a régiók 

közvetlen bevonására és részvételére; 

22. hangsúlyozza a szociális párbeszéd fontosságát, és úgy véli, hogy ebben a párbeszédben 

részt kell vennie a kék gazdaságban tevékenykedő valamennyi szociális partnernek; 

kiemeli az érintett felekkel való konzultáció fontosságát a kék gazdaság fejlesztésének 

általános kérdésében, bevonva a civil társadalmat, illetve a regionális és helyi hatóságokat 

is; 

23. kiemeli, hogy a civil társadalmon belül növelni kell a tudatosságot azzal kapcsolatban, 

hogy a tenger fontos szerepet tölt be mint gazdasági, kulturális és társadalmi erőforrás, 

valamint hogy a kutatásnak és a párbeszédnek nagyobb szerepet kell játszania abban, hogy 

az érdekelt felek és a polgárok között integrált fenntarthatóság jöjjön létre; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a régiókkal szorosan együttműködve 

értékelje a kék gazdaság (ágazati, nemzeti és európai) finanszírozási szükségleteit, 

tekintetbe véve növekedési, illetve munkahely-teremtési potenciáljának megvalósulását, 
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valamint különös figyelemmel az induló vállalkozásokra, kis- és középvállalkozásokra és 

családi vállalkozásokra; 

25. úgy véli, hogy a fenntartható gazdasági növekedés maximalizálása, illetve a kék 

technológiákon alapuló minőségi és fenntartható munkahelyteremtés fokozása érdekében 

ösztönözni kell a növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítását célzó elképzelések  

kidolgozását és a legjobb gyakorlatok cseréjét; 

26. úgy gondolja, hogy a tengerek és a part menti övezetek értékes erőforrások, amelyeknek 

az ipar újjászületésével foglalkozó uniós politika egyik pillérét kell alkotniuk; rámutat, 

hogy lépéseket kell tenni a kék ipar felélénkítésére, ugyanakkor támogatni kell az európai 

gazdaság és a fenntartható fejlődés koherenciáját, különösen azon régiókban, ahol ez a 

lehetőség a globalizációs folyamatok miatt háttérbe szorult; 

27. úgy véli, hogy az információk és a bevált gyakorlatok cseréje elősegítheti az ágazat gyors 

és fenntartható fejlődését; 

28. rámutat a kék gazdaságon belüli tevékenységek, ágazatok és társadalmi-gazdasági témák 

összetettségére, és e célból rendkívül fontosnak tartja fokozni a változásokhoz való 

alkalmazkodás képességét, az innovációt, a multidiszciplinaritást és a humántőke 

képzésének kiigazítását. 
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