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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί αναγνωρίστηκαν επί τέλους ως 

ισχυροί κινητήρες της ευρωπαϊκής οικονομίας και αντιπροσωπεύουν σημαντικές 

δυνατότητες καινοτομίας, οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι δυνατότητες αυτές εντούτοις μπορούν να αξιοποιηθούν μόνον εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι να οριστεί με συνεκτικό 

τρόπο το σύνολο των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας και να υποβληθούν οι εν 

λόγω δραστηριότητες σε ολοκληρωμένη ανάλυση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

γαλάζιο οικοσύστημα που θα συγκεντρώνει όλους τους παράγοντες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

τις διαφοροποιούν από τις άλλες περιοχές και καθορίζουν τις μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές τους δυνατότητες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει η πεποίθηση ότι ο αριθμός μορίων στη θάλασσα 

είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό μορίων στην ξηρά και ότι τα εν λόγω μόρια 

προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για έρευνα στους τομείς της υγείας, των καλλυντικών 

και της βιοτεχνολογίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ως κινητήριας 

δύναμης των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, ειδικά όσον αφορά την 

ολοκληρωμένη αντίδραση σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

ευρωπαϊκές θάλασσες· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές είναι συνήθως 

παραθαλάσσιες, και ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας συμβάλλει στην ισορροπία 

και την ισότητα των εδαφών της ΕΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμει της προηγούμενης ΚΑλΠ ομάδες ανάπτυξης της 

αλιείας αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμο μέσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

πλούτου καθώς και για την εδαφική και κοινωνική συνοχή, διαδραματίζοντας 

αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες 

νησιωτικές περιφέρειες, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γαλάζια οικονομία και οι 

οποίες αποτελούνται από ζώνες με ιδιαίτερα πλούσιο βιότοπο όπου οι ειδικές κλιματικές 

συνθήκες συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων τρόπων παραγωγής θαλάσσιας ενέργειας· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των παρακτίων περιοχών είναι απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να 

αποτρέπονται οι επικαλύψεις και να βελτιστοποιηθούν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 
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διαφόρων τομέων κι ότι, για το λόγο αυτό, είναι λυπηρή η εγκατάλειψη της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών (ICZM) σε κλίμακα Ένωσης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εγκατάλειψη της ολοκληρωμένης διαχείρισης 

παράκτιων ζωνών σε επίπεδο ΕΕ, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις 

ξηράς-θάλασσας, να οργανωθεί η συνύπαρξη όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων για 

την αποφυγή συγκρούσεων χρήσης, να αντιμετωπιστούν οι αλληλεξαρτήσεις και να 

διασφαλιστεί ο συντονισμός και η χρηστή διακυβέρνηση· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας αφορούν κυρίως τη 

θαλάσσια ρύπανση, η οποία συχνά προέρχεται από χερσαίες πηγές, καθώς και τα 

παρακλάδια στην ξηρά που σχετίζονται με θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως ο τομέας της 

μεταποίησης ιχθύων, η κατασκευή ενεργειακών μονάδων, οι λιμένες, τα ναυπηγεία και οι 

εγκαταστάσεις κατάρτισης· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή, η επεξεργασία και ο επιμερισμός των δεδομένων 

είναι αναπόσπαστη πτυχή των επενδύσεων στη γαλάζια οικονομία και αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της τεχνικής, οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα εκτιμάται ότι μεταξύ 3% και 5 % του ΑΕΠ της ΕΕ 

προέρχεται από τον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον οποίο απασχολούνται περίπου 

5,6 εκατομμύρια άτομα και ο οποίος συνεισφέρει 495 δισεκατομμύρια ευρώ στην 

ευρωπαϊκή οικονομία· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας πρέπει να είναι πλήρως 

συνεπής με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρήση, υπό την ευρεία έννοια, 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, πράγμα που μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον εάν υλοποιηθούν με αυστηρότητα οι στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική ως το 2020· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων πολιτικών δεν θα πρέπει να 

επαναλάβει τα λάθη που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών για την ξηρά  

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν δημόσιο αγαθό το οποίο 

πρέπει να διατηρηθεί όπως είναι και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ιδιωτικοποιηθεί· 

λαμβάνοντας υπόψη, επομένως, ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να προστατέψουν το αγαθό 

αυτό από την κερδοσκοπία της αγοράς, την υπερεκμετάλλευση και τις δραστηριότητες 

που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές με αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή, τη 

βιοποικιλότητα και το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη δρομολόγηση νέων 

δραστηριοτήτων θα πρέπει να διενεργούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων πρέπει 

επίσης να έχει μια ισχυρή κοινωνική συνιστώσα, και ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων και 

της ασφάλειας στην εργασία αποτελούν επίσης κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής 

ανάπτυξης· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς τη διάθεση ειδικού προϋπολογισμού κανένας πολιτικός 

στόχος δεν αποτελεί προτεραιότητα· 
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1. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και να προτείνει 

έναν ορισμό για τη γαλάζια οικονομία που να καλύπτει το σύνολο της παραγωγής και των 

επαγγελμάτων της θάλασσας, σημερινών ή μελλοντικών, και τις διακλαδώσεις τους στην 

ξηρά· ζητεί από την Επιτροπή να καταγράψει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και εδραίωσης της 

γαλάζιας οικονομίας, μέσω της κατάρτισης ενός μη εξαντλητικού και μη αποκλειστικού 

καταλόγου που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες δραστηριότητες: τη 

θαλάσσια τεχνολογία και καινοτομία, τη βιώσιμη αλιεία, τη ναυπηγική, τις ανανεώσιμες 

μορφές θαλάσσιας ενέργειας, τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλασσίων βυθών, τις 

θαλάσσιες βιοτεχνολογίες, τη φυκοκαλλιέργεια, την ιχθυοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια 

οστρακοειδών, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, την ανάπτυξη θαλασσίων εξεδρών, 

τις θαλάσσιες μεταφορές, την απορρύπανση των θαλασσών και των λιμένων, την 

ανάπτυξη υποβρύχιων αγωγών και ταφή καλωδίων και την αφαλάτωση του θαλασσινού 

νερού· 

2. επιμένει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της καινοτομίας 

σε νέες δραστηριότητες, αλλά να λάβει υπόψη το δυναμικό καινοτομίας που ενυπάρχει σε 

όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες· 

3. τονίζει τη σημασία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την γαλάζια οικονομία· 

εκτιμά ότι η ανταγωνιστικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να 

συμβαδίζει με τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στο πλαίσιο των 

κανόνων της ΚΑλΠ· 

4. ζητεί ισορροπημένη ανάπτυξη και αυστηρότερη ρύθμιση των έργων υδατοκαλλιέργειας 

ώστε να μην προκαλείται υποβάθμιση σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 

εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, με ιδιαίτερη προσοχή στον αρνητικό αντίκτυπο στις 

τοπικές οικονομίες που προέρχεται από την γενετική υποβάθμιση των ιχθυαποθεμάτων 

άγριων ειδών, η οποία οφείλεται στη διαφυγή εκτρεφόμενων ψαριών, καθώς και στην 

υποβάθμιση που συντελείται στο πλαίσιο της καταστροφής οικοτόπων και στην αλλοίωση 

των οικοσυστημάτων λόγω της χημικής, παθογόνου και παρασιτικής μόλυνσης η οποία 

οφείλεται στην εντατική και μεγάλης κλίμακας υδατοκαλλιέργεια· 

5. τονίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί υφίστανται ήδη αφενός τεράστιες ανθρωπογενείς 

πιέσεις και αφετέρου τα προβλήματα που συνεπάγονται οι εν λόγω πιέσεις (ρύπανση, 

αλλαγές του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, υπερεκμετάλλευση των πόρων, 

υπεραλίευση), ότι ωστόσο διατηρούν σημαντικά αποθέματα που έχουν παραμείνει 

ανέπαφα και περιβάλλοντα στα οποία η πρόσβαση είναι δύσκολη και, για τον λόγο αυτό, 

δεν έχουν υποστεί βλάβη· παροτρύνει την Επιτροπή, πριν επεξεργαστεί οποιαδήποτε 

πρόταση ορισμού, να διενεργήσει σοβαρή και ενδελεχή αξιολόγηση του αντικτύπου στη 

βιοποικιλότητα, στο κλίμα, στην αλιεία, στην οικονομία και στην απασχόληση που θα 

έχουν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της «γαλάζιας οικονομίας»· 

6. τονίζει ότι, παρά τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, ορισμένες δραστηριότητες, όπως η 

αλιεία, ενέχουν δυνατότητες καινοτομίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάπτυξη νέων 

εργαλείων ελέγχου των αλιευμάτων και την κατασκευή άκρως επιλεκτικών πλοίων 

χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και χαμηλών εκπομπών CO2, και τα οποία θα παρέχουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση· 
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7. τονίζει ότι η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη γαλάζιων 

οικονομιών, όπως η αλιεία και ο τουρισμός· 

8. ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει ποσοτικά, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη, 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες της γαλάζιας ανάπτυξης και ειδικότερα σε θέματα συλλογής 

δεδομένων, έρευνας και κατάρτισης· προτείνει να γίνει σχεδιασμός της χρηματοδότησης 

για το διάστημα μέχρι το 2020· τονίζει εν προκειμένω τη συμβολή του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· 

9. εκφράζει εντόνως τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις προγραμματισμού του 

ΕΤΘΑ σε ορισμένα κράτη μέλη· 

10. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας και να τα συγκεντρώσει σε 

μια ενιαία πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να προβλέψει κονδύλια για καινοτομία και γαλάζια ανάπτυξη με σκοπό να 

χρηματοδοτηθούν η βασική έρευνα, η Ε&Α, η επαγγελματική κατάρτιση, η δημιουργία 

θέσεων εργασίας, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις κοινωνικής 

οικονομίας, οι συνεταιρισμοί, η εκπαίδευση και μαθητεία, η μείωση της φτώχειας των 

παράκτιων ζωνών, η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, οι μεταφορικές συνδέσεις, η 

ενεργειακή διασύνδεση, η ναυπηγική βιομηχανία και η επισκευή, η παράκτια πρόσβαση 

σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, η προστασία του περιβάλλοντος και η εμπορική εκμετάλλευση 

των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών· 

11. τονίζει ότι είναι αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων της γαλάζιας 

οικονομίας, ο καθορισμός μεθόδων άμεσης χρηματοδότησης καθώς και η εκπόνηση 

σχεδίου δράσης με στόχο την ενίσχυση του τομέα έως το 2020. θεωρεί ότι κάθε μία από 

τις δραστηριότητες που τονίστηκαν θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ιδέες 

σχετικά με θέματα που άπτονται της ερευνητικής συνεργασίας μέσω επενδύσεων σε έργα 

υποδομής και ρυθμίσεων συνεργασίας, τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να 

εφαρμόσουν με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις 

πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων ή με τη χρήση αυτού, το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση σημαντικών 

επενδύσεων σε υποδομές και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων· 

ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να προσθέσει την ανάπτυξη της γαλάζιας 

οικονομίας στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται ένα έργο 

επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· 

12. τονίζει τη σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για την εξασφάλιση της 

βιώσιμης και συντονισμένης ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας· και ζητεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την ενίσχυση της διακυβέρνησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής σε 

επίπεδο Ένωσης και θαλάσσιων λεκανών· 

13. τονίζει τη σημασία αφενός της απόκτησης βαθύτερης γνώσης των ωκεανών, και αφετέρου 

της βελτίωσης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για 

το θαλάσσιο περιβάλλον· 
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14. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας Κοινότητας Γνώσεων και Καινοτομιών (ΚΓΚ) 

ειδικά για τη γαλάζια οικονομία με στόχο την προώθηση της έρευνας στον εν λόγω τομέα 

και την αναγνώρισή της ως στόχου προτεραιότητας της ΕΕ, και όχι ως προαιρετικής 

θαλάσσιας διάστασης ενός ενεργειακού ή επισιτιστικού στόχου· 

15. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα είναι υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, τη συλλογή δεδομένων και τον συντονισμό των έργων 

που αποσκοπούν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου· 

16. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολύνει την επικοινωνία 

και τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και εθνικών επιπέδων στην Ένωση, π.χ. μέσω 

του INTERREG, και των στρατηγικών που αφορούν τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες· 

καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τους βασικούς διεθνείς παράγοντες που 

συμμετέχουν στη γαλάζια οικονομία και να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών για την 

προώθηση του νέου αυτού τομέα οικονομικής δραστηριότητας· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει τον ρόλο των 

ομάδων ανάπτυξης της αλιείας στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, παρέχοντας στις εν λόγω 

ομάδες περισσότερους πόρους για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με 

σκοπό να αναπτύξουν τον ρόλο τους και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ 

περιοχών· 

18. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης στις 

στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, προκειμένου η θαλάσσια έρευνα και καινοτομία 

να διαθέτει περιφερειακή εστίαση και να υπάρξει στοχευμένη προώθηση των 

περιφερειακών βασικών δεξιοτήτων· 

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία νέων οικονομικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, μέσω της τόνωσης του 

επιχειρηματικού πνεύματος και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων που προσφέρουν 

σημαντικές δυνατότητες εδραίωσης στον θαλάσσιο τομέα· 

20. επιμένει ότι θα πρέπει να εγγυάται η Επιτροπή τη διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων 

και στην εξασφάλιση ότι τα πορίσματα της έρευνας που έχει χρηματοδοτήσει παραμένουν 

στη δημόσια σφαίρα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συμμετοχή του δημόσιου τομέα στη 

συνολική χρηματοδότηση σε σχέση με οποιαδήποτε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ 

ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εύκολη και ανοικτή 

πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες ατελώς και θα προωθεί τη διάδοση των εν λόγω 

πορισμάτων· 

21. παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει και να προωθήσει τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών σε επίπεδο Ένωσης· 

22. υπερασπίζεται την ανάγκη καταγραφής και προώθησης των παραδοσιακών, πολιτιστικών 

και τουριστικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τοπικών κοινοτήτων και προστατεύουν την αλιεία μικρής κλίμακας· 

23. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εναρμονίσει τα συστήματα που διευκολύνουν την 

επεξεργασία, τη χρήση και τη διάδοση δεδομένων· 
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24. παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική λήψη επίκαιρων επιστημονικών 

δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θαλάσσιων αποθεμάτων τόσο εντός όσο και 

εκτός των υδάτων της ΕΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς· 

25. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τόσο την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την 

επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας 

ότι η προοπτική της γαλάζιας οικονομίας ενσωματώνεται σε αυτά και να μεριμνήσει για 

την ευαισθητοποίηση των νέων, ενισχύοντας την παρουσία της γαλάζιας οικονομίας σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες· εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που θα 

έχει το ΕΤΣΕ, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, στην έρευνα και την ανάπτυξη, 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να ληφθούν από 

το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» μέσα στα επόμενα 5 έτη· 

26. επιμένει ότι θα πρέπει να προαχθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα 

συγκεντρώνουν το σύνολο των θαλάσσιων επαγγελμάτων· διευκρινίζει, επ' αυτού, ότι οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα των 

θαλάσσιων επαγγελμάτων ευνοούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων και την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικά επαγγέλματα. 
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