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SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. ia act de comunicarea Comisiei care își propune să exploateze în mod optim potențialul de 

ocupare a forței de muncă al coastelor, mărilor și oceanelor europene și interacțiunea 

ocupării forței de muncă pe uscat și pe mare, prin intermediul inovării, element esențial în 

sectoare tradiționale și inovatoare precum transportul maritim și alte activități de 

transport, construcțiile navale, turismul, acvacultura, generarea de energie sustenabilă, 

biotehnologia marină, protecția mediului, infrastructurile portuare și pentru ambarcațiunile 

de agrement și pescuitul; 

2. subliniază faptul că o mai bună înțelegere a mărilor și oceanelor, inclusiv viața de pe 

fundul mării și viața marină, alături de evaluările impactului asupra mediului, va face 

posibilă exploatarea durabilă a resurselor marine, îmbunătățind cunoștințele științifice pe 

care se bazează diferitele politici maritime ale UE; 

3. subliniază faptul că întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile nou-înființate și 

întreprinderile familiale joacă un rol vital în ceea ce privește inovarea și locurile de muncă 

în economia albastră; consideră că, pentru a crea noi locuri de muncă de calitate în 

domeniul economiei albastre, sunt necesare un acces mai bun la credite pentru IMM-uri și 

îmbunătățirea rețelelor de afaceri existente (clustere); 

4. subliniază și sprijină pe deplin obiectivele strategice și recomandările pentru politica UE 

în domeniul transportului maritim până în 2018, care sunt în prezent reanalizate în 

contextul unei revizuiri la jumătatea perioadei; 

5. invită Comisia și statele membre să lucreze împreună pentru a colecta, a prelucra și a face 

schimb de date privind economia albastră, inclusiv la nivel local și regional; 

6. subliniază legăturile strânse dintre economia albastră și economia ecologică, inclusiv din 

punctul de vedere al politicii economice și de muncă, în special în ceea ce privește 

metodele inovatoare de a curăța mările și de a recicla în mod profitabil materialele plastice 

externe, dăunătoare pentru mediu și, în unele cazuri, cancerigene; 

7. consideră că disponibilitatea mai multor date fiabile ar putea favoriza investițiile publice 

și private în acest sector; 

8. subliniază că creșterea albastră nu trebuie niciodată deconectată de impactul asupra 

mediului și oamenilor și de utilizarea resurselor în vederea sustenabilității sociale, 

economice și de mediu, incluzând, de asemenea, protecția și refacerea ecosistemelor 

bazate pe dovezi științifice; subliniază oportunitatea economică de a dezvolta și de a 

promova în Europa metode inovatoare pentru a aborda problema poluării marine, inclusiv 

contaminarea tot mai alarmantă cauzată de deșeurile din plastic, aglomeratele din plastic și 

dezintegrarea microparticulelor de plastic; 
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9. subliniază importanța cercetării marine și maritime și a unei cooperări mai puternice între 

cercetători în aceste sectoare, între statele membre și între regiuni, în scopul de a depăși 

decalajul existent între statele membre și concentrația geografică din anumite zone și 

pentru a stimula competitivitatea zonelor de coastă și crearea de noi locuri de muncă de 

calitate și durabile la nivel local; 

10. subliniază faptul că realizarea potențialului de creștere și de creare de locuri de muncă al 

economiei albastre va fi posibil numai dacă sunt disponibile investiții adecvate; 

11. subliniază importanța implicării IMM-urilor și impactul negativ asupra ocupării forței de 

muncă pe termen lung atunci când industria grea deține un rol dominant în aceste sectoare, 

ținând cont de noile posibilități de exploatare a resurselor marine oferite de biotehnologie, 

explorările de adâncime și energia alternativă (vânt, maree, curent marin); 

12. subliniază importanța îmbogățirii competențelor necesare pentru a aplica noile tehnologii 

în sectorul maritim și importanța unei coordonări mai strânse în cercetare și dezvoltare, 

demonstrare și desfășurare pentru a crea locuri de muncă sustenabile și a contribui la 

îndeplinirea integrală a obiectivelor strategiei Europa 2020; 

13. subliniază că un risc ridicat de accidente de muncă este inerent muncii pe mare și invită 

statele membre și UE să asigure un nivel ridicat de protecție a siguranței și sănătății în 

ceea ce privește echipamentele, navele și lucrătorii; 

14. subliniază faptul că sprijinirea și dezvoltarea unei economii albastre noi și durabile trebuie 

să fie incluse în politica de dezvoltare a UE, politica externă și politica Uniunii pentru 

țările mediteraneene și că țările africane riverane Mediteranei, statele insulare est-africane 

din Oceanul Indian și statele insulare reglementate de acordurile de parteneriat economic 

ACP trebuie văzute ca parteneri în eforturile de a stabili o economie albastră durabilă; 

15. consideră că economia albastră cuprinde sectoare extrem de diverse și dezvoltarea ei 

necesită lucrători cu înaltă calificare în toate aceste sectoare; invită statele membre să 

promoveze diferitele sectoare ale economiei albastre în programele lor de formare, ținând 

cont de educația formală și informală, de sistemele de învățare pe tot parcursul vieții și de 

formarea duală; 

16. subliniază nevoia de a se concentra pe aspectele legate de mediu și pe îmbunătățirea 

calității mediului maritim în vederea garantării unei economii albastre durabile în scopul 

de a promova potențialul de creștere și creare de locuri de muncă, în special în sectoarele 

emergente ale surselor de energii regenerabile, cum ar fi sectorul energiei eoliene 

offshore, prin reconfigurarea porturilor relevante și garantând că, pentru sectorul de 

transport offshore specializat, lipsa de personal calificat, deosebit de preocupantă în 

sectorul energiei eoliene offshore, este abordată de urgență; îndeamnă, în acest sens, 

Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a acoperi acest deficit de competențe; 

subliniază importanța acestui fapt și pentru energia oceanică, precum energia mareelor, a 

valurilor, energia osmotică și termică oceanică și energia produsă de curenții oceanici; 

17. consideră că turismul costier, maritim și pe căi interioare aduce o contribuție importantă la 

creșterea economică și la locuri de muncă mai bune și mai durabile, în special pentru cele 

mai vulnerabile grupuri ale societății, atât timp cât aceste activități respectă principiul 
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dezvoltării durabile și nu au un impact social sau de mediu negativ; încurajează statele 

membre să facă schimb de cele mai bune practici în ceea ce privește politicile de 

dezvoltare a turismului și, cu sprijinul Comisiei, să găsească soluții pentru creștere și 

crearea de locuri de muncă în regiunile de coastă; 

18. subliniază faptul că, deși UE rămâne printre liderii mondiali în economia albastră, 

concurența internațională în acest sector este acerbă și doar condiții de concurență 

echitabile la nivel mondial pot asigura în continuare o creștere durabilă și crearea de locuri 

de muncă în Europa, în acest sector complex; 

19. atrage atenția asupra faptului că statele membre și regiunile au o răspundere fundamentală 

în ceea ce privește dezvoltarea economiei albastre și încurajează Comisia să sprijine și să 

promoveze cooperarea între acești actori, de exemplu prin intermediul inițiativelor de 

programare în comun; subliniază faptul că o coordonare comună, în special la nivel 

regional și local, a tuturor activităților economice legate de economia albastră este 

importantă pentru a permite o dezvoltare durabilă a zonelor de coastă; 

20. subliniază importanța dezvoltării unor modele de turism care să ofere o alternativă sau 

completare la vremea frumoasă și plaje și care să ajute la compensarea caracterului 

sezonier, cum ar fi ecoturismul și turismul cultural; 

21. subliniază rolul esențial al regiunilor de coastă europene în dezvoltarea unei economii 

albastre durabile și solicită, prin urmare, noi modalități de a se asigura implicarea și 

participarea directă a regiunilor; 

22. subliniază importanța dialogului social și consideră că toate părțile implicate în economia 

albastră ar trebui să fie reprezentate; subliniază importanța consultării părților implicate cu 

privire la dezvoltarea economiei albastre în general, inclusiv a societății civile, precum și a 

autorităților regionale și locale; 

23. subliniază necesitatea de a spori în cadrul societății civile gradul de conștientizare a 

importanței mării ca resursă economică, culturală și socială și rolul cercetării și al 

dialogului în atingerea unei durabilități integrate între părțile interesate și cetățeni; 

24. invită Comisia să evalueze, în strânsă colaborare cu statele membre și regiunile, 

necesitățile de finanțare a economiei albastre (la nivel sectorial, național și european), în 

vederea valorificării potențialului său de creștere economică și de creare de locuri de 

muncă, ținând cont în special de întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici și 

mijlocii și întreprinderile familiale; 

25. consideră că, pentru a obține maximul în ceea ce privește creșterea economică sustenabilă 

și ocuparea forței de muncă, precum și crearea unui număr mai mare de locuri de muncă 

de calitate bazate pe tehnologiile albastre, ar trebui încurajat schimbul de idei și de cele 

mai bune practici între cercetători și întreprinderi pentru a promova creșterea și crearea de 

locuri de muncă; 

26. consideră că mările și linia de țărm reprezintă o resursă valoroasă care ar trebui să formeze 

unul dintre pilonii politicii de renaștere industrială a UE; subliniază faptul că ar trebui 

luate măsuri pentru revitalizarea industriei albastre, sprijinind totodată coeziunea 
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economiei europene și dezvoltarea durabilă, în special în acele regiuni în care acest 

potențial a fost marginalizat, ca urmare a proceselor de globalizare; 

 

27. consideră că schimbul de informații și bune practici poate contribui la dezvoltarea rapidă 

și durabilă a sectorului; 

28. subliniază complexitatea activităților, sectoarelor și disciplinelor sistemelor socio-

economice implicate în economia albastră și consideră, prin urmare, ca fiind extrem de 

importantă creșterea capacității de adaptare la schimbări, inovarea, multidisciplinaritatea 

și adaptarea formării capitalului uman; 
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