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WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że morza i oceany zostały wreszcie uznane za potężną siłę napędową 

gospodarki europejskiej i oferują znaczny potencjał w zakresie innowacji, wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia; mając na uwadze, że tego potencjału nie można jednak 

wykorzystać, jeżeli nie zostaną spełnione pewne warunki; 

B. mając na uwadze, że jednym z tych warunków jest zdefiniowanie ogółu działań w 

zakresie niebieskiej gospodarki i że działania te należy przeanalizować w ramach 

zintegrowanego podejścia zmierzającego do stworzenia niebieskiego ekosystemu 

łączącego wszystkie zainteresowane podmioty; 

C. mając na uwadze, że tereny przybrzeżne charakteryzują się szczególnymi cechami, które 

wyróżniają je i warunkują możliwości ich rozwoju w perspektywie średnio- i 

długoterminowej; 

D. mając na uwadze, że według obecnych szacunków liczba cząsteczek pochodzenia 

morskiego przewyższa znacznie liczbę cząsteczek na lądzie oraz że oferują one ogromny 

potencjał w zakresie badań naukowych w sektorze zdrowia, kosmetycznym i 

biotechnologicznym; 

E. mając na uwadze istotne znaczenie zintegrowanej polityki morskiej dla wspierania działań 

z zakresu niebieskiej gospodarki, zwłaszcza ze względu na fakt, iż próbuje ona w 

zintegrowany sposób reagować na obecne wyzwania dotyczące mórz Europy; 

F. mając na uwadze, że regiony oddalone i wyspiarskie to często regiony o istotnym 

wymiarze morskim oraz że rozwój niebieskiej gospodarki stanowi wkład w równowagę 

między regionami Unii Europejskiej i ich równość; 

G. mając na uwadze, że w poprzedniej WPRyb grupy rozwoju rybołówstwa okazały się 

bardzo przydatnym instrumentem tworzenia zatrudnienia i dobrobytu oraz spójności 

społecznej i terytorialnej, będąc jednocześnie decydentami i podmiotami w zakresie 

własnego rozwoju; 

H. mając na uwadze, że szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone, 

których wyspiarski charakter w naturalny sposób wiąże się z niebieską gospodarką, które 

są obszarami o wyjątkowo bogatym biotopie i gdzie dzięki szczególnemu klimatowi 

można opracowywać nowe sposoby wytwarzania energii z wody morskiej; 

I. mając na uwadze, że planowanie przestrzenne na obszarach morskich oraz zintegrowane 

zarządzanie strefami przybrzeżnymi to niezbędne narzędzia zarządzania, umożliwiające 

unikanie konfliktów i optymalizację wzajemnych zależności między poszczególnymi 

sektorami, oraz że w związku z tym z żalem przyjąć należy porzucenie zintegrowanego 

zarządzania strefą przybrzeżną na szczeblu Unii; 
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J. mając na uwadze, że choć zrezygnowano ze zintegrowanego zarządzanie strefą 

przybrzeżną na szczeblu UE, istotne jest, aby uwzględnić wzajemne oddziaływanie lądu i 

morza, zaplanować współistnienie ogółu działań związanych z morzem w taki sposób, aby 

uniknąć konfliktów związanych z użytkowaniem zasobów, zająć się kwestią wzajemnych 

zależności oraz zapewnić współpracę i dobre zarządzanie; 

K. mając na uwadze, że wzajemne oddziaływanie lądu i morza obejmuje w szczególności 

zanieczyszczenia trafiające do mórz, często pochodzące ze źródeł lądowych, podczas gdy 

działalność prowadzona na morzu również może wywierać wpływ na działalność 

prowadzoną na lądzie, np. sektor przetwórstwa rybnego, budownictwo energetyczne, 

porty, przemysł stoczniowy i budowę obiektów szkoleniowych; 

L. mając na uwadze, że gromadzenie, przetwarzanie i wymiana danych stanowią nieodłączny 

element inwestycji w niebieską gospodarkę oraz są warunkiem koniecznym do 

zagwarantowania ich racjonalności technicznej, ekonomicznej i finansowej; 

M. mając na uwadze, że według obecnych szacunków cały sektor morski wytwarza od 3% do 

5% PKB UE, zatrudnia około 5,6 mln ludzi i generuje 495 mld EUR zysków dla 

europejskiej gospodarki; 

N. mając na uwadze, że niebieski wzrost musi być ściśle zgodny z szeroko rozumianą – w 

znaczeniu środowiskowym, gospodarczym i społecznym – logiką zrównoważonego 

rozwoju i użytkowania oraz że można to osiągnąć tylko, o ile cele dyrektywy ramowej w 

sprawie strategii morskiej będą rygorystycznie realizowane do 2020 r.; 

O. mając na uwadze, że w zrównoważonym rozwoju polityki morskiej powinno się unikać 

błędów popełnionych w polityce lądowej; mając na uwadze, że morza i oceany są 

wspólnym dobrem, które należy chronić i którego pod żadnym pozorem nie można 

prywatyzować; mając w związku z tym na uwadze, że właściwe organy muszą chronić je 

przed spekulacjami rynkowymi, nadmierną eksploatacją i działaniami mogącymi 

spowodować zmiany o negatywnym wpływie na życie, różnorodność biologiczną i klimat; 

mając na uwadze, że rozpoczęcie nowej działalności powinno być poprzedzone badaniami 

jej oddziaływania na środowisko naturalne; 

P. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój działalności morskiej powinien mieć też silny 

wymiar społeczny oraz że wzmocnienie praw pracowniczych i poprawa bezpieczeństwa 

pracy to także ważne czynniki wzrostu gospodarczego; 

Q. mając na uwadze, że cel polityczny nie stanowi priorytetu, dopóki nie zostaną na niego 

przeznaczone określone środki finansowe; 

1. nalega, aby Komisja uwzględniła propozycje Parlamentu i zaproponowała definicję 

niebieskiej gospodarki obejmującą wszelkie rodzaje produkcji i miejsca pracy związane z 

morzem, istniejące lub przyszłe, oraz ich powiązania z lądem; zwraca się do Komisji, aby 

określiła, jakie działania w UE mogą największym prawdopodobieństwem okazać się 

przydatne do rozwoju i umacniania niebieskiej gospodarki, i w tym celu opracowała 

niewyczerpujący, obszerny wykaz obejmujący co najmniej następujące rodzaje 

działalności: technologie morskie i innowacje związane z morzem, zrównoważone 

rybołówstwo, przemysł stoczniowy, morskie odnawialne źródła energii, zrównoważone 



 

AD\1059823PL.doc 5/9 PE549.450v02-00 

 PL 

górnictwo morskie, biotechnologia morska, hodowla alg, hodowla ryb, hodowla 

skorupiaków, turystyka przybrzeżna i morska, budowa platform morskich, transport 

morski, oczyszczanie obszarów morskich i portowych, prowadzenie rurociągów i kabli 

pod dnem morskim oraz odsalanie wody morskiej; 

2. nalega, aby Komisja nie koncentrowała się wyłącznie na innowacjach związanych z 

nowymi rodzajami działalności, ale także uwzględniła potencjał innowacyjny tkwiący we 

wszelkiego rodzaju działalności związanej z morzem; 

3. podkreśla znaczenie rybołówstwa i akwakultury w niebieskiej gospodarce; uważa, że 

konkurencyjność działalności połowowej musi wiązać się ze zrównoważonym 

zarządzaniem zasobami ryb w ramach zasad WPRyb; 

4. wzywa do wyważonego rozwoju i ściślejszego uregulowania projektów w dziedzinie 

akwakultury, tak aby nie powodowały one degradacji na obszarach leżących w pobliżu 

zakładów akwakultury, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnego wpływu, jaki na 

lokalne gospodarki wywiera degradacja genetyczna dziko żyjących stad ryb 

spowodowana ucieczką ryb hodowlanych, a także degradacja związana z niszczeniem i 

modyfikacją siedlisk oraz ze skażeniem ekosystemów substancjami chemicznymi, 

patogenami i pasożytami w wyniku prowadzonej na dużą skalę intensywnej akwakultury; 

5. podkreśla, że morza i oceany poddawane są ogromnej antropopresji oraz dotykają je 

problemy, jakie antropopresja niesie z sobą (zanieczyszczenia, zmiany środowiskowe, 

zmiany klimatyczne, nadmierna eksploatacja zasobów, przełowienie), a jednocześnie 

znajdują się w nich ważne zachowane w naturalnym stanie zasoby przyrodnicze oraz 

środowiska, które są trudno dostępne i pozostające dzięki temu nienaruszone; apeluje do 

Komisji, aby – zanim przystąpi do formułowania jakiejkolwiek propozycji definicji – 

przeprowadziła poważną i dogłębną analizę wpływu działalności rozwojowej 

prowadzonej pod hasłem „niebieskiej gospodarki” na różnorodność biologiczną, klimat, 

rybołówstwo, gospodarkę i rynek pracy; 

6. zaznacza, że choć niektóre dziedziny działalności, takie jak rybołówstwo, zachowują 

tradycyjny charakter, tkwi w nich naturalny potencjał innowacyjny, np. w zakresie 

opracowywania nowych narzędzi kontroli połowów lub w zakresie budowy 

przyszłościowych, wysoce selektywnych, bezpiecznych i wygodnych statków o 

oszczędnym zużyciu paliwa i niskiej emisji CO2; 

7. podkreśla, że ochrona i ratowanie naturalnych środowisk morskich stanowią zasadniczy 

warunek, by móc utrzymywać, prowadzić i rozwijać działania w ramach niebieskiej 

gospodarki, takie jak rybołówstwo i turystyka; 

8. zwraca się do Komisji, aby – działając w ścisłej koordynacji z państwami członkowskimi 

– przedstawiła ilościowo potrzeby finansowe związane z niebieskim wzrostem, w 

szczególności w dziedzinach takich jak gromadzenie danych, badania naukowe i 

szkolenia; sugeruje zaplanowanie tego finansowania na okres do 2020 r.; zwraca w 

związku z tym uwagę na wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(EFMR); 

9. ubolewa głęboko, że w niektórych państwach członkowskich doszło do opóźnień w 
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programowaniu EFMR; 

10. wzywa Komisję do określenia wszystkich dostępnych funduszy europejskich na 

finansowanie działalności w ramach niebieskiej gospodarki oraz do zgrupowania 

informacji na ich temat w jednej platformie dostępnej dla obywateli; wzywa też Komisję 

do ukierunkowania środków finansowych przeznaczonych na innowacyjność i niebieski 

wzrost na badania podstawowe, badania i rozwój, szkolenia, tworzenie miejsc pracy, 

nowe przedsiębiorstwa, MŚP, przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie, kształcenie i 

staże, ograniczenie ubóstwa na obszarach przybrzeżnych, rozwój biotechnologiczny, 

połączenia transportowe, wzajemne połączenia systemów energetycznych, budowa i 

remont statków, dostęp do sieci szerokopasmowych na obszarach przybrzeżnych, ochrona 

środowiska oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, usług i procesów; 

11. twierdzi, że należy wprowadzić strategiczne planowanie działalności w ramach 

niebieskiej gospodarki, a także formy bezpośredniego finansowania oraz plan działania w 

celu ożywienia tego sektora do 2020 r.; uważa, że w ramach każdego ze wskazanych 

rodzajów działalności należy uwzględnić konkretne koncepcje dotyczące szeregu 

zagadnień, począwszy od współpracy w dziedzinie badań aż po inwestycje 

infrastrukturalne i mechanizmy współpracy, przy czym należy zwrócić się do państw 

członkowskich, aby wdrażały je, wykorzystując środki unijne, finansowanie z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz zaangażowanie sektora prywatnego, 

zgodnie z praktykami stosowanymi w ramach lub z pomocą Europejskiego Funduszu 

Inwestycji Strategicznych, którego celem jest wspieranie dużych inwestycji 

infrastrukturalnych oraz zapewnienie finansowania innowacyjnych projektów; zwraca się 

w związku z tym do Komisji o dodanie rozwoju niebieskiej gospodarki jako jednego z 

wymogów, które należy spełniać, aby projekt kwalifikował się do wsparcia w ramach 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych; 

12. podkreśla znaczenie planowania przestrzennego na obszarach morskich dla zapewnienia 

zrównoważonego i skoordynowanego rozwoju niebieskiej gospodarki; zwraca się z 

związku z tym o wzmocnienie zarządzania zintegrowaną polityką morską na poziomie UE 

oraz basenów morskich; 

13. podkreśla znaczenie pogłębiania wiedzy na temat oceanów oraz doskonalenia kompetencji 

niezbędnych do wdrażania nowych technologii w środowiskach morskich; 

14. nalega, aby utworzono wspólnotę wiedzy i innowacji (WWI) w obszarze niebieskiej 

gospodarki, co ma służyć promowaniu badań w tej dziedzinie oraz uznaniu ich za 

priorytetowy cel UE, a nie dodatkowy, związany z morzem element celów 

energetycznych lub żywnościowych; 

15. wzywa Komisję do powołania agencji, która zajmowałaby się rozwojem niebieskiej 

gospodarki, gromadzeniem danych oraz koordynacją projektów mających realizować 

powyższy cel; 

16. zwraca się do Komisji o przyjęcie konkretnych środków mających na celu ułatwienie 

kontaktów i współpracy między szczeblami regionalnymi i krajowymi Unii, np. za 

pomocą inicjatywy wspólnotowej dotyczącej obszarów przygranicznych (INTERREG) 

oraz strategii określonych dla poszczególnych basenów morskich; wzywa Komisję do 



 

AD\1059823PL.doc 7/9 PE549.450v02-00 

 PL 

zgromadzenia kluczowych międzynarodowych podmiotów prowadzących działalność w 

ramach niebieskiej gospodarki i do pokierowania międzynarodowym projektem, mającym 

na celu umocnienie tego nowego sektora działalności gospodarczej; 

17. apeluje do Komisji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz wzmocnienia roli grup 

rozwoju rybołówstwa w ramach nowej WPRyb poprzez zapewnienie większych środków 

umożliwiających im dążenie do zwiększenia własnej roli oraz promowanie takiej 

współpracy międzyregionalnej; 

18. wzywa Komisję do uwzględnienia w strategiach dotyczących basenów morskich 

koncepcji inteligentnej specjalizacji, tak aby morskie badania i innowacje zyskały wymiar 

regionalny oraz aby w sposób ukierunkowany wspierać podstawowe kompetencje 

istniejące na szczeblu regionalnym; 

19. wzywa Komisję, aby zachęcała do tworzenia nowych przedsiębiorstw związanych z 

niebieską gospodarką poprzez wspieranie przedsiębiorczości i powstawania nowych 

przedsiębiorstw o silnym potencjale umożliwiającym im ugruntowanie swojej pozycji w 

sektorze morskim; 

20. nalega, aby Komisja zagwarantowała przejrzystość wykorzystywania środków 

finansowych oraz zapewniła pozostawanie wyników finansowanych przez siebie badań w 

domenie publicznej, zgodnie ze stosunkiem europejskiego udziału publicznego w 

całkowitym finansowaniu do wszelkiego udziału prywatnego, zapewniając jednocześnie 

łatwy, swobodny i bezpłatny dostęp do tych informacji wszystkim zainteresowanym 

stronom oraz wspierając upowszechnianie takich wyników; 

21. wzywa Komisję, aby przywróciła planowanie przestrzenne na obszarach morskich i 

zintegrowane zarządzanie strefami przybrzeżnymi na szczeblu UE oraz zachęcała do 

takich działań; 

22. twierdzi, że konieczne jest wskazanie i wspieranie obszarów działalności tradycyjnej, 

kulturowej i turystycznej, które mogą czerpać korzyści ze specyfiki lokalnej oraz 

przyczynić się do zachowania tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; 

23. zwraca się do Komisji o wzmocnienie i harmonizację systemów ułatwiających 

przetwarzanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych; 

24. wzywa Komisję do promowania regularnego pozyskiwania we współpracy z innymi 

organizacjami międzynarodowymi aktualnych danych naukowych dotyczących stanu 

zasobów morskich zarówno na wodach UE, jak i na wodach nienależących do UE; 

25. zwraca się do Komisji, aby wspierała zarówno szkolnictwo wyższe, jak i szkolenie 

zawodowe oraz programy kształcenia przez całe życie, zapewniając uwzględnianie w nich 

perspektywy niebieskiej gospodarki oraz szerzenie wiedzy na jej temat wśród osób 

młodych poprzez zwiększanie jej większe wyeksponowanie na wszystkich poziomach 

kształcenia; wyraża zaniepokojenie wpływem, jaki EFIS zgodnie z wnioskiem Komisji 

wywarłby na badania i rozwój, zważywszy, że w ciągu następnych 5 lat z programu 

„Horyzont 2020” ma zostać wycofane 2,7 mld EUR; 
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26. nalega, aby wspierano tworzenie programów szkoleniowych obejmujących wszystkie 

zawody związane z morzem; zaznacza w związku z tym, że współdziałanie między 

różnymi programami szkoleniowymi dotyczącymi morza powinno sprzyjać rozwojowi 

zintegrowanej działalności morskiej oraz zapewniać możliwość wykorzystywania 

nabytych umiejętności w szerszym kontekście. 

 



 

AD\1059823PL.doc 9/9 PE549.450v02-00 

 PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI 

Data przyjęcia 6.5.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

21 

3 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, António 

Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike 

Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, 

Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Jens 

Gieseke, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, 

Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Peter Lundgren, Miguel Viegas 

 
 


