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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji, w którym dąży ona do pełnego 

wykorzystania potencjału wybrzeży, mórz i oceanów w Europie w zakresie zatrudnienia 

oraz interakcji między lądem a morzem w dziedzinie zatrudnienia poprzez innowacje 

stanowiące element kluczowy w tradycyjnych i innowacyjnych sektorach, takich jak 

transport morski i inne rodzaje działalności żeglugowej, przemysł stoczniowy, turystyka, 

akwakultura, zrównoważona produkcja energii, biotechnologia morska, ochrona 

środowiska, infrastruktura portowa i obsługująca statki rekreacyjne czy rybołówstwo; 

2. zwraca uwagę, że lepsza znajomość mórz i oceanów, np. dna morza i fauny i flory 

morskiej, jak również ocena wpływu na środowisko, pozwoli korzystać z zasobów 

morskich w sposób zrównoważony oraz umocni podstawy naukowe, na których opierają 

się poszczególne unijne strategie dotyczące środowiska morskiego; 

3. podkreśla, że MŚP, podmioty rozpoczynające działalność i przedsiębiorstwa rodzinne 

odgrywają w niebieskiej gospodarce wiodącą rolę pod względem innowacji i tworzenia 

miejsc pracy; uważa, że zapewnienie MŚP lepszego dostępu do kredytów i ulepszenie 

istniejących już sieci kontaktów biznesowych (klastrów) jest konieczne dla tworzenia 

trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy w różnych sektorach niebieskiej gospodarki; 

4. odnotowuje i w pełni popiera strategiczne cele i zalecenia dla polityki morskiej UE 

obowiązujące do 2018 r. i podlegające obecnie przeglądowi śródokresowemu; 

5. apeluje do Komisji i państw członkowskich o współpracę, w tym na poziomie lokalnym i 

regionalnym, w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych na temat 

niebieskiej gospodarki; 

6. podkreśla ścisły związek między niebieską a zieloną gospodarką, również w kontekście 

gospodarczym i związanym z polityką pracy, szczególnie w odniesieniu do 

innowacyjnego oczyszczania mórz i rentownego recyklingu znajdujących się w nich 

obcych, szkodliwych dla środowiska i w niektórych przypadkach kancerogennych 

tworzyw sztucznych; 

7. uważa, że dysponowanie bardziej wiarygodnymi danymi mogłoby sprzyjać inwestycjom 

publicznym i prywatnym w sektorze; 

8. podkreśla, że niebieski wzrost powinno się zawsze postrzegać w kontekście 

oddziaływania na środowisko i ludzi oraz wykorzystania zasobów z myślą o równowadze 

społecznej, gospodarczej i środowiskowej, co obejmuje także ochronę i zachowanie 

ekosystemów w oparciu o podstawy naukowe; podkreśla szanse gospodarcze wynikające 

z opracowania i propagowania w Europie innowacyjnych sposobów walki z 

zanieczyszczeniem mórz, szczególnie z coraz poważniejszym problemem 

zanieczyszczenia odpadami plastikowymi, plastiglomeratami i ulegającymi rozkładowi 
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mikrocząsteczkami plastiku; 

9. podkreśla rolę morza i badań morskich oraz ściślejszej współpracy naukowców, państw 

członkowskich i regionów w tych sektorach w celu zapełnienia istniejącej luki między 

państwami członkowskimi oraz zapobiegania geograficznej koncentracji na niektórych 

obszarach, i w celu zwiększenia konkurencyjności obszarów przybrzeżnych oraz 

tworzenia nowych, lokalnych, wysokiej jakości i trwałych miejsc pracy; 

10. zwraca uwagę, że potencjał niebieskiej gospodarki w zakresie wzrostu zatrudnienia i 

tworzenia nowych miejsc pracy zostanie wykorzystany jedynie wtedy, jeżeli zostanie 

poparty odpowiednimi inwestycjami; 

11. uwzględniając nowe możliwości eksploatacji zasobów morskich udostępnione przez 

biotechnologię, badanie dna morskiego i alternatywną energetykę (wiatr, pływy, prądy 

morskie), podkreśla rolę zaangażowania MŚP i negatywny wpływ na długoterminowe 

zatrudnienie w sytuacji gdy przemysł ciężki przejmuje rolę lidera w tych sektorach; 

12. podkreśla, jak ważne jest podnoszenie umiejętności potrzebnych do stosowania nowych 

technologii na rzecz środowiska morskiego oraz wzmocnienie koordynacji w dziedzinie 

badań naukowych, rozwoju, demonstracji oraz wdrażania w celu stworzenia stabilnych 

miejsc pracy oraz przyczynienia się do pełnego osiągnięcia celów strategii „Europa 

2020”; 

13. podkreśla, że praca na morzu oznacza wysokie ryzyko wypadków przy pracy i wzywa 

państwa członkowskie i UE do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny 

pracy jeśli chodzi o sprzęt, statki i pracowników; 

14. podkreśla, że do unijnej polityki rozwoju, polityki zagranicznej i działań w ramach Unii 

dla Śródziemnomorza (EUROMED) należy też włączyć wspieranie i rozwój nowej, 

zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz że w rozwój zrównoważonej gospodarki 

morskiej (niebieskiej gospodarki) należy też angażować na zasadzie partnerstwa kraje 

afrykańskie położone w basenie Morza Śródziemnego, wschodnioafrykańskie kraje 

wyspiarskie na Oceanie Indyjskim oraz kraje wyspiarskie objęte umowami o partnerstwie 

gospodarczym w ramach AKP; 

15. uważa, że niebieska gospodarka obejmuje bardzo różnorodne sektory, a jej rozwój 

wymaga wysoko wykwalifikowanych pracowników we wszystkich tych sektorach; 

zwraca się do państw członkowskich, aby w programach szkoleń promowały różne 

sektory niebieskiej gospodarki, biorąc pod uwagę formalne i nieformalne nauczanie, 

systemy kształcenia ustawicznego i podwójny system kształcenia; 

16. podkreśla konieczność skoncentrowania się na aspektach środowiskowych oraz na 

poprawie jakości środowiska morskiego w celu zapewnienia zrównoważonej niebieskiej 

gospodarki i poprawy jej rozwoju oraz możliwości zatrudnienia oferowanych przez tę 

gospodarkę, zwłaszcza przez wschodzący sektor energii odnawialnej, takiej jak produkcja 

energii wiatrowej na pełnym morzu, przez przebudowę odpowiednich portów i 

zagwarantowanie, że pilnie rozwiąże się głęboki problem braku wykwalifikowanych 

pracowników w wyspecjalizowanym sektorze energetyki wiatrowej na pełnym morzu; 

Wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do przedsięwzięcia środków 
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na rzecz rozwiązania wspomnianego problemu niedoboru wykwalifikowanych 

pracowników; podkreśla również znaczenie tej kwestii w kontekście źródeł energii z 

oceanów, takich jak energia fal i pływów morskich, energia osmotyczna, energia cieplna 

wód oceanicznych lub pozyskiwanie energii z prądów morskich; 

17. uważa, że turystyka morska, przybrzeżna i lądowa może w znacznym stopniu przyczynić 

się do wzrostu gospodarczego oraz do tworzenia większej liczby trwałych i lepszych 

miejsc pracy, w szczególności w odniesieniu do grup społecznych znajdujących się w 

najgorszej sytuacji, pod warunkiem że taka działalność uwzględnia zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz nie ma negatywnych skutków społecznych ani 

środowiskowych; zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk 

dotyczących strategii rozwoju turystyki oraz, przy wsparciu ze strony Komisji, do 

znalezienia rozwiązań dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy w regionach przybrzeżnych; 

18. podkreśla fakt, że choć UE jest nadal światowym liderem niebieskiej gospodarki, 

międzynarodowa konkurencja w tym sektorze jest zacięta i tylko równe warunki działania 

na całym świecie mogą zapewnić dalszy trwały rozwój i tworzenie miejsc pracy w 

Europie w tym skomplikowanym sektorze; 

19. zwraca uwagę na fakt, że państwa członkowskie i regiony ponoszą główną 

odpowiedzialność za rozwój niebieskiej gospodarki, i zachęca Komisję do wspierania i 

promowania współpracy między tymi graczami, na przykład dzięki inicjatywom w 

zakresie wspólnego planowania; podkreśla, że wspólna koordynacja, zwłaszcza na 

szczeblu regionalnym i lokalnym, całej właściwej działalności gospodarczej związanej z 

niebieską gospodarką jest istotna dla umożliwienia trwałego rozwoju obszarów 

przybrzeżnych. 

20. podkreśla znaczenie rozwoju alternatywnych lub dodatkowych modeli turystyki w 

stosunku do modelu słońce/plaża, które przeciwstawią się sezonowości, takich jak 

ekoturystyka i turystyka kulturowa; 

21. podkreśla decydującą rolę, jaką europejskie regiony przybrzeżne odgrywają w dalszym 

rozwijaniu zrównoważonej niebieskiej gospodarki, i w związku z tym domaga się 

określenia nowych sposobów angażowania i udziału regionów; 

22. podkreśla znaczenie dialogu społecznego i uważa, że wszyscy partnerzy społeczni 

zaangażowani w niebieską gospodarkę powinni być reprezentowani; podkreśla znaczenie 

konsultacji w sprawie ogólnych kierunków rozwoju niebieskiej gospodarki z 

zainteresowanymi stronami, w tym ze społeczeństwem obywatelskim oraz władzami 

regionalnymi i lokalnymi; 

23. podkreśla potrzebę wzbudzenia większej świadomości w społeczeństwie obywatelskim na 

temat roli morza jako zasobu gospodarczego, kulturowego i społecznego oraz roli badań 

naukowych i dialogu w osiąganiu zintegrowanej równowagi między zainteresowanymi 

stronami i obywatelami; 

24. wzywa Komisję do oceny – w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i regionami 

– zapotrzebowania na finansowanie niebieskiej gospodarki (na szczeblu sektorowym, 

krajowym i europejskim), pod kątem wykorzystania jej potencjału w zakresie wzrostu 
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gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów 

rozpoczynających działalność, MŚP i przedsiębiorstw rodzinnych; 

25. uważa, że warunkiem osiągnięcia jak największego zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, a także tworzenia większej liczby trwałych i wysokiej jakości miejsc 

pracy w oparciu o niebieskie technologie jest zachęcanie do wymiany pomysłów między 

światem nauki a przemysłem z myślą o promowaniu wzrostu i tworzenia miejsc pracy; 

26. uważa, że morze i wybrzeże są cennym zasobem, i jako takie powinny stać się jednym z 

filarów polityki odrodzenia przemysłowego w Unii. Należy podjąć kroki w kierunku 

rewitalizacji niebieskiego przemysłu wspierając jednocześnie spójność gospodarki 

europejskiej i zrównoważony rozwój szczególnie na tych obszarach, na których ten 

potencjał uległ marginalizacji w wyniku procesów globalizacji. 

 

27. uważa, że wymiana informacji i dobrych praktyk może przyczynić się do szybkiego i 

zrównoważonego rozwoju tego sektora; 

28. podkreśla złożony charakter działań, sektorów i dyscyplin systemów społeczno-

gospodarczych zaangażowanych w niebieską gospodarkę i uważa zatem za ogromnie 

ważne zwiększenie zdolności dostosowywania się do zmian, innowacji, 

wielodyscyplinarności i szkolenie zasobów ludzkich. 



 

AD\1063414PL.doc 7/7 PE552.096v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI 

Data przyjęcia 1.6.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

51 

0 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique 

Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, 

Arne Gericke, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme 

Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 

Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea 

McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, 

Georgi Pirinski, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven 

Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, 

Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana 

Žitňanská, Inês Cristina Zuber 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Eva Kaili, Eduard 

Kukan, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová, 

Gabriele Zimmer 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Csaba Sógor 

 
 


