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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης στους τοµείς της
θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισµού στην ΕΕ
(2012/2297(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2012 µε τίτλο
«Γαλάζια ανάπτυξη – ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη στους τοµείς της θάλασσας και της
ναυτιλίας» (COM(2012)0494),
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεµβρίου 2012 µε τίτλο «Η
πρόοδος που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ»
(COM(2012)0491), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
(SWD(2012)0255),
– έχοντας υπόψη τη ∆ιακήρυξη της Λεµεσού της 8ης Οκτώβριου 2012 για µια θαλάσσια
και ναυτιλιακή ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης,
– έχοντας υπόψη την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, η οποία
ετέθη σε ισχύ στις 16 Νοεµβρίου 1994,
– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών (COM(2013)0133),
– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου
2012 µε τίτλο «Επισκόπηση των πολιτικών, της νοµοθεσίας και των πρωτοβουλιών της
ΕΕ σχετικά µε τα θαλάσσια απορρίµµατα» (SWD(2012)0365),
– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2012 µε τίτλο
«Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες
προβλέψεις» (COM(2012)0473),
– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 µε τίτλο «Χάρτης
πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και
ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών» (COM(2011)0144),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 µε τίτλο «Η
Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για
τον ευρωπαϊκό τουρισµό» (COM(2010)0352),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 µε τίτλο
«Ανακοίνωση και σχέδιο δράσης για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων
µεταφορών χωρίς σύνορα» (COM(2009)0010),
– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2007 µε τίτλο «Μια
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ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575),
– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2006 µε τίτλο «Προς
µια µελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραµα για τους
ωκεανούς και τις θάλασσες» (COM(2006)0275),
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την Ευρώπη, τον
πρώτο τουριστικό προορισµό στον κόσµο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισµό
στην Ευρώπη1,
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε την Ολοκληρωµένη
Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) – Αξιολόγηση της προόδου που σηµειώθηκε και νέες
προκλήσεις2,
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά µε τους στρατηγικούς
στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες µεταφορές µέχρι το 20183,
– έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008
σχετικά µε τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης των επιπτώσεων του τουρισµού στις
παράλιες περιοχές4,
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 20ής Μαΐου 2008 για µια Ολοκληρωµένη Θαλάσσια
Πολιτική της ΕΕ5,
– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά µε µια µελλοντική
Θαλάσσια Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραµα για τους ωκεανούς
και τις θάλασσες6,
– έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
της 20ής Μαρτίου 2013 µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών – Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη
στους τοµείς της θάλασσας και της ναυτιλίας»,
– έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου
2013 µε θέµα «Γαλάζια ανάπτυξη - ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη στους τοµείς της
θάλασσας και της ναυτιλίας»,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού και τις
γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας (A70209/2013),
1

ΕΕ C 56 E, 26.2.2013, σ. 41.
ΕΕ C 70E, 8.3.2012, σ. 70.
3
ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 10.
4
ΕΕ C 45 Ε της 23.2.2010, σ. 1.
5
ΕΕ C 279 Ε της 19.11.2009, σ. 30.
6
ΕΕ C 175 Ε της 10.7.2008, σ. 531.
2
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A. λαµβάνοντας υπόψη ότι άνω του 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από ωκεανούς
και θάλασσες, που µπορούν να διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στην αντιµετώπιση των
µακροπρόθεσµων προκλήσεων που παρουσιάζονται στην ΕΕ, όπως η κλιµατική αλλαγή
και η παγκόσµια ανταγωνιστικότητα·
B. λαµβάνοντας υπόψη ότι στην επικράτεια της ΕΕ υπάρχουν έξι µεγάλες παράλιες ζώνες
(του Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας, της Βαλτικής, του Εύξεινου Πόντου, της
Μεσογείου και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες), οι οποίες παρουσιάζουν διαφορές ως
προς τους εδαφικούς πόρους και το είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν·
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ήµισυ περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσµού κατοικεί κατά
µήκος των 89.000 χιλιοµέτρων των ευρωπαϊκών ακτών, και ότι οι περιφερειακές και
τοπικές αρχές πρέπει να συνεκτιµούν αυτή τη δηµογραφική πίεση κατά την εφαρµογή των
δηµοσίων πολιτικών·
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος και η αναζήτηση νέων πηγών βιώσιµης
ανάπτυξης αναµένεται να αυξήσουν το µέγεθος της θαλάσσιας οικονοµίας σε 590
δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2020, εξασφαλίζοντας συνολικά 7 εκατοµµύρια θέσεις
εργασίας·
E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αναµενόµενη αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας θα λάβει
χώρα σε ένα εύθραυστο θαλάσσιο περιβάλλον, στο οποίο µόνο το 10% των θαλάσσιων
οικοτόπων και το 2% των θαλάσσιων ειδών βρίσκονται σε καλή κατάσταση, γεγονός που
δείχνει ότι οι θαλάσσιες οικονοµικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να υπονοµεύσουν τη
βιωσιµότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος·
ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ουσιώδους
σηµασίας για την αντιµετώπιση των σηµερινών προκλήσεων, πρώτες µεταξύ των οποίων
είναι η οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η καλή
οικολογική κατάσταση και η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, για την αντιµετώπιση
της διάβρωσης των ακτών και της οξίνισης των θαλασσών και για τη διαφύλαξη της
βιοποικιλότητας, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή και παραγωγικά οικοσυστήµατα έχουν
ζωτική σηµασία για την ανάπτυξη µιας βιώσιµης και ανταγωνιστικής γαλάζιας
οικονοµίας·
Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση και η εµβέλεια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
των τοµέων προτεραιότητας της Γαλάζιας Ανάπτυξης είναι εξαιρετικά ασαφείς και εν
δυνάµει επιβλαβείς δεδοµένης της περιορισµένης γνώσης µας για την πολυσύνθετη
περιπλοκότητα των θαλασσίων οικοσυστηµάτων και ότι, συνεπώς, οι σχετικές αποφάσεις
θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώνεται µε το άρθρο
191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·
H. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της παράλιας και θαλάσσιας πολιτικής εγγράφεται στο
γενικό πλαίσιο της περιόδου προγραµµατισµού 2014-2020 µε σκοπό την υλοποίηση των
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της έξυπνης, βιώσιµης και συµµετοχικής ανάπτυξης
στις παράλιες και νησιωτικές περιοχές πρέπει να βασιστεί σε µια σοβαρή ανάλυση των
συστηµικών και διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές·
RR\939485EL.doc

5/31

PE507.950v02-00

EL

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές, το νησιωτικό σύστηµα
της ΕΕ υφίσταται ένα κόστος σηµαντικά µεγαλύτερο από ό,τι άλλες παράλιες ζώνες της
ΕΕ·
ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο εποχικός χαρακτήρας των τουριστικών δραστηριοτήτων
εµποδίζει σηµαντικά την ανάπτυξη των παράλιων και νησιωτικών περιοχών και ότι
πρέπει να εκπονηθεί µια ειδική στρατηγική για την αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού·
ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη συντονισµού µεταξύ των µακροπεριφερειακών
στρατηγικών και των αντίστοιχων σχεδίων δράσης της Ένωσης για τις θαλάσσιες λεκάνες
της·
ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί τον "οδικό χάρτη" του Κοινοβουλίου
για την περαιτέρω προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης·
Γενικό πλαίσιο
1. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη γαλάζια
ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τη θαλάσσια διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
µια σαφή ένδειξη των δυνατοτήτων της θαλάσσιας οικονοµίας για δηµιουργία έξυπνης,
βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης·
2. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο της Ολοκληρωµένης
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) της ΕΕ, επαναλαµβάνοντας την υποστήριξή του για την
ΟΘΠ και υπογραµµίζοντας ότι η προώθησή της παραµένει το κύριο µέσο για την
ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης·
3. αναγνωρίζει ότι, στο µέλλον, οι θάλασσες και οι ωκεανοί θα διαδραµατίζουν έναν
συνεχώς κεντρικότερο ρόλο στην παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη· θεωρεί ότι η
στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη», ως τµήµα της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, θα
ευνοήσει τη δηµιουργία συνεργειών και την καθιέρωση συντονισµένων πολιτικών,
δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και συµβάλλοντας στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας στους θαλάσσιους κλάδους·
4. πιστεύει ότι, προκειµένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων οικονοµικών
κλάδων της Ένωσης στην παγκόσµια αγορά, οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και
ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
βιώσιµη ανάπτυξη, όπως συστήµατα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, αναβάθµιση
των υποδοµών, πρόσβαση σε επαγγελµατικές δεξιότητες και εξασφάλιση
χρηµατοδότησης· τονίζει τη σηµασία της διάχυσης πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών µέσω της δηµιουργίας µιας ειδικής ενωσιακής πλατφόρµας·
5. επισηµαίνει ότι η εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης θα αποτελέσει πρόκληση για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της γαλάζιας
ανάπτυξης, και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως οι νέοι κανόνες της ΕΕ για
τις εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ
σε χρηµατοδότηση·
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6. πιστεύει ότι, σε µια εποχή περικοπής δηµοσίων επενδύσεων στα κράτη µέλη, είναι
επιτακτική ανάγκη οι αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως τα έργα υψηλού κόστους, όπως
αυτά των µεταφορών, των επικοινωνιακών και των ενεργειακών υποδοµών, να
λαµβάνουν επαρκή χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020 και µετά από αυτήν· καλεί τα κράτη µέλη να διοχετεύσουν διαθέσιµους
πόρους των ευρωπαϊκών ταµείων και των χρηµατοδοτικών µηχανισµών σε έργα της
γαλάζιας οικονοµίας·
7. τονίζει τη σηµασία που έχει να ληφθούν υπόψη, ιδίως στο επόµενο πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020, οι ιδιαίτερες ανάγκες των κρατών µελών στα οποία
εφαρµόζονται προγράµµατα διάσωσης, τα οποία αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκολίες
όσον αφορά την ανάληψη έργων µεγάλου κόστους, καθώς και εκείνες των εξόχως
απόκεντρων και των νησιωτικών περιφερειών, που παρουσιάζουν διαρθρωτικούς
περιορισµούς εξαιτίας της µεγάλης απόστασης και των φυσικών χαρακτηριστικών τους·
8. διαπιστώνει τις συνθήκες οικονοµικής κρίσης και τα κοινωνικά προβλήµατα που
υπάρχουν σε πολλές περιοχές της ΕΕ και ιδιαίτερα στις νησιωτικές, κυρίως στη Μεσόγειο
και ειδικότερα σε εκείνες που απέχουν από την ηπειρωτική στεριά· υπογραµµίζει ότι η
µεγάλη απόσταση των νησιών σε σχέση µε την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά τα εκθέτει σε
φαινόµενα οικονοµικής και βιοµηχανικής στασιµότητας και αποπληθυσµού, που πρέπει
να αποτελέσουν αντικείµενο ειδικών µέτρων εκ µέρους των θεσµικών οργάνων της ΕΕ·
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δηµιουργίας ελεύθερων ζωνών
ως µέσου που, µε τη µείωση της φορολογίας και µε την προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων, θα µπορούσε να αναχαιτίσει την υφεσιακή δίνη που πλήττει τις νησιωτικές
περιοχές, δηµιουργώντας οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη·
9. επισηµαίνει τον ρόλο των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την
ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και της οικονοµικής, εδαφικής και
κοινωνικής συνοχής, την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, την ενθάρρυνση της
γαλάζιας ανάπτυξης, την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την προστασία της
θαλάσσιας και της παράλιας βιοποικιλότητας· ζητεί, οι στρατηγικές αυτές, που
συνδέονται µε υφιστάµενες και µελλοντικές µακροπεριφερειακές στρατηγικές, να
αναπτυχθούν αποτελεσµατικά, για όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, και οι
κατάλληλοι ενωσιακοί και άλλοι χρηµατοδοτικοί και διοικητικοί πόροι να αφιερωθούν
στην εφαρµογή τους· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών κατά την
επεξεργασία των ενωσιακών στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, αναγνωρίζει, στην
κατεύθυνση αυτή, τη συµβολή της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των παράλιων και θαλάσσιων περιφερειών·
10. επικροτεί την επιτευχθείσα πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και εκείνης για την περιοχή του Ατλαντικού και
επαναλαµβάνει το αίτηµά του προς την Επιτροπή για τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής
της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου·
11. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν µε θέρµη τη
δηµιουργία περιφερειακών και διασυνοριακών ναυτιλιακών συνεργατικών σχηµατισµών
(maritime clusters)· τονίζει τη στρατηγική σηµασία τους ως πόλων αριστείας για τις
οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τη γαλάζια ανάπτυξη· εκτιµά ότι η
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προώθησή τους προάγει την από κοινού χρήση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και τις
συνέργειες µεταξύ των κλάδων της γαλάζιας οικονοµίας, προωθώντας ταυτόχρονα την
προσέλκυση επενδύσεων·
12. τονίζει την εγγενή σχέση µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και αλλαγής του κλίµατος και
επισηµαίνει ότι όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες θα πρέπει να ενισχύουν τη στρατηγική
της ΕΕ για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, προκειµένου να ενισχυθεί η
ανθεκτικότητα της Ευρώπης στην κλιµατική µεταβολή·
13. υπογραµµίζει, ιδίως, ότι η αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα που συνδέεται µε την
γαλάζια ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει εις βάρος των θαλάσσιων και παράλιων
οικοσυστηµάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και µεταξύ των πρώτων που
πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής· τονίζει ότι η γαλάζια ανάπτυξη
θα πρέπει να είναι συµβατή µε τους περιβαλλοντικούς στόχους και την οικοσυστηµική
προσέγγιση της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, καθώς και την οδηγία για
την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και υπενθυµίζει ότι, σε περιπτώσεις
αβεβαιότητας, πρέπει να τηρείται η αρχή της προφύλαξης· τονίζει ότι όλες οι οικονοµικές
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη γαλάζια ανάπτυξη πρέπει να εγγυώνται την
ασφάλεια και ακεραιότητα του θαλασσίου χώρου·
14. σηµειώνει µε ανησυχία τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριµµάτων στη θάλασσα,
σε όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να
επικεντρωθούν στην πλήρη εφαρµογή και εκτέλεση των σχετικών οδηγιών της ΕΕ, όπως
αυτών για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίου, την ποιότητα του νερού και τη θαλάσσια στρατηγική·
15. τονίζει ότι όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ΟΘΠ, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· υπογραµµίζει
την ανάγκη για κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εξερεύνηση, εκµετάλλευση,
διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων της θάλασσας, η οποία να εξασφαλίζει την
αποτελεσµατική και ασφαλή οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών (ΑΟΖ)
µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο·
16. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για νοµική ασφάλεια για όλους τους
ενδιαφερόµενους που αναζητούν επενδύσεις σε θαλάσσιες περιοχές και στηρίζει την
παροχή νέων κινήτρων για την τόνωση της εκµετάλλευσης των αποκλειστικών
οικονοµικών ζωνών των κρατών µελών·
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός και Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράλιων
Ζωνών
17. χαιρετίζει τη νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασµό (ΘΧΣ) και την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράλιων Ζωνών (Ο∆ΠΖ) ως
αναγκαία µέτρα για τη διαχείριση του αυξανόµενου αριθµού θαλάσσιων και παράλιων
δραστηριοτήτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και για την αρµονική
συνύπαρξη των δραστηριοτήτων και την αποτροπή προστριβών στη χρήση των παράλιων
και θαλασσίων περιοχών· εκτιµά αναγκαίο να δοθεί στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα σε
µια οικοσυστηµική προσέγγιση της διαχείρισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις
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ακτές και στη θάλασσα·
18. επισηµαίνει ότι ο ΘΧΣ αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση του κόστους των επιχειρήσεων
και σε βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, ενώ η Ο∆ΠΖ θα διευκολύνει το συντονισµό
των δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και θα επιφέρει µια συνολική βελτίωση της
διακυβέρνησης της ζώνης αυτής·
19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν τη διάδοση βέλτιστων
πρακτικών καθώς και την αξιοποίηση των διδαγµάτων που αντλήθηκαν από σχετικές
προπαρασκευαστικές ενέργειες, δεδοµένου ότι υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ
των κρατών µελών όσον αφορά την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης του θαλάσσιου
και του παράλιου χώρου· εκτιµά, εντούτοις, ότι στον τοµέα αυτόν απαιτείται µια
κατάλληλη προσέγγιση, ώστε να αφεθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να εφαρµόζουν τις
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές θαλάσσιας και παράλιας χωροταξίας λαµβάνοντας
υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, σε συνεννόηση µε τις τοπικές αρχές·
20. εκτιµά αναγκαία την ενίσχυση της διεπαφής στεριάς-θάλασσας στα θέµατα χωροταξίας,
ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αλυσίδα
εφοδιασµού όπως και η σύνδεση των ακτών µε την ενδοχώρα τους· εκτιµά ότι τούτο θα
επέτρεπε την άρση του "παραµεθόριου συνδρόµου" που ενδεχοµένως προκαλεί η
ακτογραµµή·
21. τονίζει ότι τα κενά επιστηµονικής γνώσης σχετικά µε τις θαλάσσιες δραστηριότητες και
το περιβάλλον τους συνιστούν εµπόδια για τον χωροταξικό σχεδιασµό και αναδεικνύουν
τη σηµασία της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» και των συγκεκριµένων
στόχων της, όπως η χαρτογράφηση του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων µέχρι
το 2020· θεωρεί ότι η χαρτογράφηση των θαλασσίων βυθών πρέπει να είναι οµοιόµορφη,
ώστε οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι ευρωπαϊκοί φορείς, όπως τα ερευνητικά κέντρα, τα
πανεπιστήµια και οι δηµόσιες αρχές, να µπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες·
22. παροτρύνει την Επιτροπή να συνδράµει τα κράτη µέλη στην προσπάθεια δροµολόγησης
προγράµµατος χαρτογράφησης και καταγραφής ναυαγίων και υποβρυχίων αρχαιολογικών
χώρων, που αποτελούν σηµαντικό τµήµα της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης
της Ένωσης· τονίζει ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η κατανόηση και µελέτη τέτοιων
χώρων και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αποτραπεί η λεηλασία που υφίστανται,
καθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο δυνατή την δέουσα διαφύλαξή τους·
Θαλάσσιες δεξιότητες και απασχόληση
23. θεωρεί ότι η συνολική απασχόληση στη γαλάζια οικονοµία δύναται να υπερβεί την
εκτίµηση των 7 εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας έως το 2020, εφόσον υποστηριχθεί από
πολιτικές κατάρτισης που να εξασφαλίζουν ένα ευκίνητο εργατικό δυναµικό µε επαρκή
εξειδίκευση και εµπειρία·
24. επαναλαµβάνει την έκκλησή του για µια ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
υγείας και ασφάλειας, στα θαλάσσια επαγγέλµατα· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε αυτό τον τοµέα ώστε να καταστήσουν πιο
σίγουρες τις επαγγελµατικές σταδιοδροµίες και να βελτιώσουν έτσι την ελκυστικότητα
των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε τη γαλάζια ανάπτυξη και τους συναφείς κλάδους·
RR\939485EL.doc

9/31

PE507.950v02-00

EL

25. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών µε τα κατάλληλα
µέσα, να ενσωµατωθεί στο δίκαιο της Ένωσης η Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και να προταθεί ένα πρόγραµµα για την
εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών, και συγκεκριµένα για την πρόσληψη νέων,
συµπεριλαµβανοµένων και των προερχόµενων από τρίτες χώρες·
26. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να υποστηρίξει τις προσπάθειες σε
περιφερειακό επίπεδο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των επαγγελµάτων που θα
απαιτηθούν από τους γαλάζιους οικονοµικούς κλάδους, καθώς και να εξασφαλίσει ότι
πρωτοβουλίες όπως το «Πανόραµα ∆εξιοτήτων ΕΕ» αντανακλούν τις ανάγκες της
γαλάζιας οικονοµίας·
27. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει, από κοινού µε τα κράτη µέλη, να ετοιµάσει ένα σχέδιο
δράσης για την προαγωγή των επαγγελµάτων που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη
γαλάζια οικονοµία, ώστε να προσελκύονται σε αυτά οι πολίτες·
28. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες για την κινητικότητα των εργαζοµένων
µεταξύ οικονοµικών κλάδων και µεταξύ κρατών µελών, για παράδειγµα µία πολυετή
δράση για την ανταλλαγή σπουδαστών, καθηγητών και νέων επαγγελµατιών, τύπου
Erasmus· υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και παρόχων κατάρτισης µε
στόχο την προετοιµασία των αποφοίτων για θέσεις εργασίας σε νέους τοµείς·
29. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί µε εκπροσώπους των θαλάσσιων οικονοµικών
κλάδων και µε φορείς παροχής εκπαίδευσης µε σκοπό τη σύσταση και τη χρηµατοδότηση
«Ευρωπαϊκών Τοµεακών Συµβουλίων για την απασχόληση και τις δεξιότητες», µε στόχο
να καταγραφούν οι θέσεις εργασίας, οι αλλαγές στις απαιτούµενες δεξιότητες και οι
σχετικές ανάγκες εκπαίδευσης·
30. καλεί την Επιτροπή να δροµολογήσει µια πρωτοβουλία υπέρ της κινητικότητας των
ερευνητών, ειδικά στις παράλιες περιοχές, και ιδίως σε σχέση µε τους τοµείς του
τουρισµού, της ενέργειας και της βιοτεχνολογίας, κατά το πρότυπο του προγράµµατος
Erasmus, προς υλοποίηση κατά προτεραιότητα κατά τις µη τουριστικές περιόδους του
έτους, µε σκοπό τη βιώσιµη εξισορρόπηση των ανθρώπινων ροών στα όλο και πιο ευπαθή
οικοσυστήµατα και τη βελτιστοποίηση ταυτόχρονα της χρήσης των υποδοµών των
παράλιων και νησιωτικών περιοχών·
Έρευνα και καινοτοµία
31. παρατηρεί ότι η ερευνητική ικανότητα της ΕΕ στους τοµείς της θάλασσας είναι
παγκοσµίου εµβέλειας και καθίσταται πολύ σηµαντική για µια τεκµηριωµένη χάραξη
πολιτικής και για µια επιχειρηµατικότητα µε κινητήριο δύναµη την καινοτοµία·
αναγνωρίζει ταυτόχρονα τη δυσκολία που συναντά ο επιχειρηµατικός κόσµος στην
προσπάθεια να αξιοποιήσει εµπορικά το προϊόν της έρευνας·
32. επισηµαίνει ότι το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» έχει τη δυνατότητα, µε απλούστερες
διαδικασίες και µε µια καλύτερη υποστήριξη της καινοτοµίας, να παράσχει σηµαντική
συνδροµή στην έρευνα των τοµέων της θάλασσας και της ναυτιλίας προκειµένου να
ενισχυθεί η διείσδυση στην αγορά του προϊόντος της έρευνας, οικοδοµώντας πάνω στην
εµπειρία που αποκτήθηκε από τα έργα του προγράµµατος «Ωκεανοί του Μέλλοντος»·
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33. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει, µέχρι το 2014, την στρατηγική της ΕΕ για τη
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, υποβάλλοντας προτάσεις για συγκεκριµένα µέτρα
βελτίωσης τόσο των συνεργειών όσο και της διάδοσης της γνώσης µεταξύ των ερευνητών
της ΕΕ·
34. παρατηρεί ότι µόνο τα υγιή θαλάσσια οικοσυστήµατα µπορούν να αποτελέσουν βάση για
µια βιώσιµη γαλάζια οικονοµία σε σταθερές βάσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την
έρευνα σχετικά µε τις σωρευτικές επιπτώσεις που έχουν οι διάφορες ανθρώπινες χρήσεις
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οι θαλάσσιες δραστηριότητες σε όλους τους τοµείς·
35. καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει επαρκή µακροπρόθεσµη περιβαλλοντική εποπτεία και
να διεξαγάγει έρευνα σχετικά µε συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης·
36. επισηµαίνει την σηµασία προγραµµάτων όπως το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων
Παρατηρήσεων και ∆εδοµένων (EMODnet), για την διευκόλυνση της ανταλλαγής και της
διάθεσης των ερευνητικών δεδοµένων·
Ναυτιλία και ναυπηγική βιοµηχανία
37. σηµειώνει µε ανησυχία ότι η ναυτιλία εντός της ΕΕ εξακολουθεί να επιβαρύνεται από
υπερβολικές διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο το όραµα
ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων µεταφορών και εµποδίζουν την οικονοµική
µεγέθυνση του κλάδου, και ιδιαίτερα του θαλάσσιου καµποτάζ και των θαλάσσιων
αρτηριών· εκτιµά πως είναι ανάγκη να προωθηθεί µια οµοιογενής κανονιστική ρύθµιση
της ενδοκοινοτικής θαλάσσιας ναυτιλίας, ως στοιχείο απαραίτητο για την εξασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και προσώπων στα ενωσιακά ύδατα·
38. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία του πιλοτικού προγράµµατος «Γαλάζια
Ζώνη» και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες νοµοθετικές προτάσεις για τη
δηµιουργία της Γαλάζιας Ζώνης, συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαίας αναθεώρησης του
τελωνειακού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του 2013·
39. επισηµαίνει ότι η προώθηση των θαλάσσιων µεταφορών συµβάλλει όχι µόνο στην
οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και στο στόχο που έχει θέσει η «Λευκή
Βίβλος για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» για τη µετατόπιση του 50% των
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών προς τις σιδηροδροµικές και πλωτές µεταφορές
µέχρι το 2050·
40. τονίζει την ανάγκη για διεύρυνση του ρόλου των θαλάσσιων αρτηριών ως κύριων
ευρωπαϊκών αξόνων και υπογραµµίζει ότι, προκειµένου να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµα
η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών θαλασσίων µεταφορών, είναι απαραίτητο να
δηµιουργηθούν αλυσίδες µεταφοράς συνεχούς ροής, τόσο για επιβάτες όσο και για
φορτία, για όλα τα µεταφορικά µέσα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει µια ανακοίνωση
για τις θαλάσσιες αρτηρίες, την πρόοδο που έχει σηµειωθεί και τις µελλοντικές
προοπτικές· πιστεύει ότι τα µεγάλα νησιά θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως στις θαλάσσιες
αρτηρίες, προκειµένου να γίνουν πιο προσπελάσιµα και να αυξηθεί η οικονοµική
ανταγωνιστικότητά τους·
41. επισηµαίνει ότι η ασφάλεια στην θάλασσα είναι κρίσιµης σηµασίας για τη βιώσιµη
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προαγωγή των θαλασσίων µεταφορών, τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και την
απασχόληση στα ναυτικά επαγγέλµατα, καθώς και για την προώθηση βιώσιµων
περιβαλλοντικών προτύπων σε αυτόν τον τοµέα· επισηµαίνει ότι η αρχή της πρόληψης
πρέπει να εφαρµόζεται εν όψει νέων κινδύνων και προκειµένου να αποτρέπονται
καταστροφές κάθε τύπου στις θαλάσσιες µεταφορές· παρατηρεί ότι η σχετική δράση
πρέπει να αναλαµβάνεται στους κόλπους της ΕΕ αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κυρίως
στους κόλπους του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού·
42. τονίζει ότι η εφαρµογή της Τρίτης ∆έσµης για την Ασφάλεια στη Θάλασσα έχει ως
αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών νηολογίων, της δραστηριότητας
των νηογνωµόνων, της επιθεώρησης των σκαφών στους λιµένες, της παρακολούθησης
της κυκλοφορίας των σκαφών, της έρευνας των ατυχηµάτων και της προστασίας των
θυµάτων· καλεί τα κράτη µέλη να επισπεύσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής της
νοµοθετικής δέσµης·
43. τονίζει ότι η πολιτική για τις θαλάσσιες µεταφορές πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλες τις
σχετικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και υγειονοµικές ανησυχίες· καλεί την Επιτροπή
να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις που έχει η συµµόρφωση του ναυτιλιακού τοµέα
της ΕΕ µε τις απαιτήσεις σε σχέση µε το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και, εφόσον
είναι αναγκαίο, να προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση των αρνητικών
συνεπειών στην ανταγωνιστικότητά του· σηµειώνει ότι οι νοµικές απαιτήσεις που
σχετίζονται µε τη διάλυση πλοίων και την περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίµων σε
θείο θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να
επηρεάζεται παράλληλα ο στόχος της µετατόπισης µεταφορικού όγκου από το οδικό
δίκτυο στη θάλασσα, σύµφωνα µε την πολιτική της Ένωσης για την κλιµατική αλλαγή·
44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να επισπεύσουν σηµαντικά τις προσπάθειές τους
όσον αφορά την επίτευξη διεθνούς συµφωνίας σχετικά µε την µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου που οφείλονται στις θαλάσσιες µεταφορές, έχοντας υπόψη τις
ολοένα αυξανόµενες επιπτώσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από πλοία·
45. τονίζει ότι τα φιλικά προς το περιβάλλον καύσιµα, όπως το υγροποιηµένο φυσικό αέριο,
µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της ΕΕ για
µείωση των εκποµπών CO2 που οφείλονται σε καύσιµα πλοίων κατά 40% τουλάχιστον
µέχρι το 2050·
46. τονίζει ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η ανάπτυξη αποτελεσµατικών και βιώσιµων
λιµενικών υπηρεσιών και υποδοµών, ικανών να ανταποκριθούν στην αναµενόµενη
αύξηση των θαλασσίων µεταφορών και να συµβάλουν στη µείωση των περιβαλλοντικών
και ηχητικών οχλήσεων, µε τη µετατόπιση των µεταφορών από τη στεριά προς τη
θάλασσα και τη διασφάλιση της εύρυθµης µετάβασης προσώπων και αγαθών από το ένα
µεταφορικό µέσο στο άλλο· θεωρεί σκόπιµη την παράλληλη ανάπτυξη, στα ευρωπαϊκά
λιµάνια, των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων και των διαλυτηρίων·
47. τονίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη δηµιουργία εφοδιαστικών πλατφορµών οι
οποίες θα διευκολύνουν τη µεταφορά εµπορευµάτων µεταξύ της Ευρώπης και των άλλων
παγκόσµιων οικονοµιών· υπογραµµίζει τη στρατηγική σηµασία των θαλάσσιων
µεταφορών και των συνδέσεων µεταξύ των εξόχως απόκεντρων και των ηπειρωτικών
περιοχών·
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48. τονίζει ότι ο τοµέας της ναυπηγικής βιοµηχανίας της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει
τη συµβολή του στην ανάπτυξη και την απασχόληση µε την αξιοποίηση των ευκαιριών
που προκύπτουν από τη ζήτηση για "καθαρά πλοία" (αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης
και µειωµένων ρύπων SOx, NOx), καθώς και για σκάφη και δοµές που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων· καλεί
την ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, ιδίως εν όψει της
αναµενόµενης αύξησης των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων κατά µήκος της
ακτογραµµής της ΕΕ·
49. καλεί το Συµβούλιο να καταλήξει σε συµφωνία µε το Κοινοβούλιο για την έγκριση ενός
κανονισµού που θα επιτρέπει τη διάλυση πλοίων µε τρόπο που θα σέβεται το περιβάλλον
και τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων, ώστε η ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ να
καταστεί ανταγωνιστική στην ανακύκλωση των υλικών·
50. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εφαρµογή της στρατηγικής «LeaderSHIP 2020»,
υποστηρίζοντας τα µέτρα που έχουν προσδιοριστεί για την αντιµετώπιση των
προκλήσεων της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας, όπως η πρόσβαση σε
χρηµατοδότηση, οι δεξιότητες και η διεθνής ανταγωνιστικότητα·
Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός
51. καλεί τα κράτη µέλη να στηρίξουν, µε την άµεση συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πρωτοβουλίες
ανάπτυξης και αναβάθµισης των βιώσιµων τουριστικών υποδοµών, µε ιδιαίτερη έµφαση
στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µειωµένης κινητικότητας, και να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξαλείψουν φαινόµενα γραφειοκρατίας και
αδιαφάνειας στον κλάδο, µε ταυτόχρονο σεβασµό της ισχύουσας περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας·
52. ζητεί την προώθηση του τουρισµού και την διατήρησή του ως κινητήριας δύναµης για την
ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε παράλιες περιοχές· θεωρεί ότι ένα
υγιεινό περιβάλλον είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη κάθε είδους τουρισµού στις
παράλιες περιοχές και ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να καταβληθεί κάθε απαραίτητη
προσπάθεια για την προστασία του· τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν βιώσιµες
υποδοµές για την δηµιουργία νέων µορφών τουρισµού, ειδικότερα για τους τοµείς του
τουρισµού µε δυνατότητες µεγάλης ανάπτυξης, όπως ο οικο-αγροτο-αλιευτικός τουρισµός
και τα βιώσιµα θαλάσσια αθλήµατα· επιδοκιµάζει πρωτοβουλίες για την προώθηση
διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών µε βάση την θαλάσσια λεκάνη·
53. τονίζει ότι η προστασία της ευρωπαϊκής ακτογραµµής από τη διάβρωση, η διαφύλαξη της
περιβαλλοντικής και ζωικής παρακαταθήκης της Ευρώπης και η βελτίωση της ποιότητας
του νερού παραµένουν σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν· επισηµαίνει
συνεπώς την ανάγκη κατάλληλων επενδύσεων σε αυτούς τους τοµείς προκειµένου να
αναπτυχθεί βιώσιµος παραθαλάσσιος και υποβρύχιος τουρισµός καλής ποιότητας·
54. τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστούν µέτρα για την εκµετάλλευση και αξιοποίηση της
παράλιας, ναυτιλιακής και θαλάσσιας κληρονοµιάς, παράλληλα µε µέτρα διατήρησης και
αποκατάστασής της·
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55. σηµειώνει τη σηµασία της δηµιουργίας ή αναβάθµισης εξειδικευµένων σχολών υψηλού
επιπέδου (διοίκησης και οικονοµίας τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών
επαγγελµάτων, ναυτικών σχολών, σχολών µαγείρων, κ.λπ.), και προσφοράς βελτιωµένης
κατάρτισης που θα ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών
και προϊόντων, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή·
56. τονίζει την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων, µείωσης του
κόστους και χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε επισκέπτες από τρίτες χώρες
και κυρίως από τις χώρες BRIC· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να εφαρµόσει
άµεσα νέους, "έξυπνους" τρόπους χορήγησης τουριστικών θεωρήσεων, µε στόχο τη
µεγιστοποίηση του εισερχόµενου τουριστικού ρεύµατος·
57. τονίζει ότι ο τοµέας της κρουαζιέρας αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό πόρο για τα
ευρωπαϊκά λιµάνια και τις τοπικές κοινωνίες που τα περιβάλλουν, ενώ είναι ζωτικής
σηµασίας και για την ανάπτυξη και τη χρήση ενεργειακώς αποδοτικότερων πλοίων µε
χαµηλότερες εκποµπές· ενθαρρύνει τον σχεδιασµό ελκυστικών τουριστικών
προγραµµάτων που αποβλέπουν στην επαύξηση της εµπειρίας των επισκεπτών δίνοντας
έµφαση στη ναυτική, πολιτιστική και ιστορική σηµασία των λιµενικών προορισµών·
58. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιµένων µέσω της υποστήριξης και του
συντονισµού των λιµενικών υποδοµών και της αναβάθµισης των προσφερόµενων
υπηρεσιών (π.χ. προσαρµογή στις απαιτήσεις του Σένγκεν), ώστε να καταστούν
ελκυστικότερα τα ευρωπαϊκά λιµάνια για τα κρουαζιερόπλοια και επωφελέστερα για τις
τοπικές και αλιευτικές κοινωνίες, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν
τις δραστηριότητές τους· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των λιµένων στις νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·
59. απευθύνει έκκληση ώστε στα έργα εκσυγχρονισµού και επέκτασης των λιµένων να είναι
υποχρεωτικό στους επιβατικούς τερµατικούς σταθµούς καθώς και στα νέα επιβατηγά
πλοία να υπάρχει πρόβλεψη για τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα·
60. υπενθυµίζει τη σηµασία των παράκτιων και ποντοπόρων µεταφορών επιβατών, κυρίως
µέσω επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων, και σηµειώνει ότι έχει τεθεί σε ισχύ ο
κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώµατα των επιβατών στις θαλάσσιες
µεταφορές, που αναµένεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού θαλάσσιου
τουρισµού· καλεί προς το σκοπό αυτό την Επιτροπή να πραγµατοποιήσει µια εκστρατεία
βελτίωσης της ποιότητας των επιβατηγών µεταφορών και των κρουαζιερών όσον αφορά
τα δικαιώµατα των επιβατών, βάσει των βέλτιστων πρακτικών των εταιρειών·
61. υπογραµµίζει τη σηµασία του κλάδου των σκαφών αναψυχής (yachting) και του
ναυταθλητισµού για τον θαλάσσιο τουρισµό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο
πλαίσιο της προσεχούς ανακοίνωσής της για τον θαλάσσιο τουρισµό, τις κοινωνικές και
οικονοµικές επιπτώσεις του κλάδου, τις δυνατότητες εναρµόνισης και απλοποίησης, σε
επίπεδο ΕΕ, των κανόνων για την έκδοση αδειών λειτουργίας, τις προϋποθέσεις
ναυσιπλοΐας και λειτουργίας, τις απαιτήσεις ασφάλειας, συντήρησης και επισκευής των
σκαφών αναψυχής και την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων του
κλάδου·
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62. τονίζει εκ νέου την σηµασία του θαλάσσιου τουρισµού για ορισµένες παραθαλάσσιες
ευρωπαϊκές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει µελέτη επιπτώσεων για να
διαπιστωθεί κατά πόσο η οδηγία 2006/123/ΕΚ θα µπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στις ΜΜΕ σε αυτόν τον τοµέα και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να προτείνει µέτρα για να
µετριαστεί αυτός ο αντίκτυπος και να εξασφαλιστεί ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτής
της επαγγελµατικής κατηγορίας θα λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή της οδηγίας·
63. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες, τις αυτόνοµες περιοχές
και τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς των παράλιων και νησιωτικών περιοχών να
αναπτύξουν και να υλοποιήσουν µε συστηµατικό τρόπο την πρωτοβουλία "αρχαίες
εµπορικές οδοί", που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του προϋπολογισµού
του 2013, τόσο σε επίπεδο λεκάνης της Μεσογείου όσο και σε επίπεδο άλλων
ευρωπαϊκών θαλασσίων λεκανών, µε σκοπό κυρίως τη διαφοροποίηση των τουριστικών
προϊόντων και τον περιορισµό του εποχιακού χαρακτήρα του τουρισµού·
64. καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισµό σε συναφείς
δράσεις και προγράµµατα, όπως το πρόγραµµα «EDEN − Ευρωπαϊκοί Προορισµοί
Αριστείας» και το πρόγραµµα «Καλυψώ» και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που
ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση του παράκτιου, θαλάσσιου και ναυτικού τουρισµού, και
που συµβάλλουν στον περιορισµό του εποχιακού χαρακτήρα των τουριστικών
δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή·
εκτιµά επ΄ αυτού ότι η διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς µπορεί να συµβάλει
στο να γίνουν πιο ελκυστικές οι θαλάσσιες περιφέρειες και να µπορέσουν να ξεπεράσουν
το παραδοσιακό µοντέλο προσφοράς που στηρίζεται στο τρίπτυχο "ήλιος, άµµος και
θάλασσα"·
65. ζητεί την προαγωγή των θαλασσίων θερέτρων ώστε να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο της
εποχικότητας και να επιτευχθεί ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στις τοπικές και
περιφερειακές οικονοµίες, χάρη στην ενσωµάτωση των αλιευτικών κοινοτήτων και στην
ισορροπία ανάµεσα σε οικονοµική µεγέθυνση και βιωσιµότητα·
66. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συµβολή και τον ρόλο της τοπικής και
παραδοσιακής γαστρονοµίας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού παράκτιου τουρισµού·
θεωρεί αναγκαία την αξιοποίηση και το συντονισµό των υφιστάµενων πολιτικών και
εργαλείων καθώς και την επεξεργασία νέων προγραµµάτων και δράσεων, ώστε να
ενθαρρυνθούν οι συνέργειες, ιδίως µεταξύ των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
του πρωτογενούς και του τριτογενούς τοµέα στις παράλιες περιοχές της ΕΕ·
67. παροτρύνει την Επιτροπή να συµπεριλάβει στο «Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισµού»
ένα τµήµα αφιερωµένο στον θαλάσσιο και παράλιο τουρισµό που θα συνδέει ερευνητικά
ινστιτούτα, επιχειρήσεις και δηµόσιες αρχές, µε σκοπό την προώθηση της έρευνας της
αγοράς, την παροχή − σε επιχειρήσεις και δηµόσιες αρχές − πληροφοριών
µακροπρόθεσµης εµβέλειας σχετικά µε την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης,
καθώς και τη δηµιουργία ευνοϊκότερων επιχειρηµατικών συνθηκών, προσφέροντας
ταυτόχρονα πληροφορίες για τις σχέσεις µεταξύ βιοποικιλότητας, προστασίας του
κλίµατος και βιώσιµων τουριστικών πρωτοβουλιών·
Γαλάζια ενέργεια
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68. σηµειώνει ότι η κλιµατική αλλαγή αποτελεί µία από τις κύριες απειλές για τη θαλάσσια
βιοποικιλότητα παγκοσµίως και ότι οι ενεργειακές πτυχές µιας στρατηγικής γαλάζιας
ανάπτυξης πρέπει να βασίζονται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή
αποδοτικότητα·
69. αντιλαµβάνεται την σηµασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ για την ενεργειακή
ασφάλειά της και για την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των διαδροµών του
ενεργειακού εφοδιασµού της·
70. επισηµαίνει τις δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, κυµατικής και της
θερµικής ενέργειας των ωκεανών, καθώς και του συµβατικού υπεράκτιου ενεργειακού
τοµέα, για την παραγωγή βιώσιµων θέσεων απασχόλησης σε παράλιες περιοχές, τη
µείωση των εκποµπών και τη συµβολή στους µεσο-µακροπρόθεσµους ενεργειακούς
στόχους της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα απαιτηθούν σηµαντικές επενδύσεις για την
αναδιάταξη των συνδέσεων µε το δίκτυο και την ικανότητα µεταφοράς ώστε να
µεγιστοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες·
71. τονίζει ότι η γαλάζια ενέργεια αποτελεί κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή θαλάσσια
οικονοµία· προτρέπει την Επιτροπή να συµβάλει στην υλοποίηση των δυνατοτήτων της
γαλάζιας ενέργειας µέσω των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, δίδοντας ιδιαίτερη
προσοχή στις δυνατότητες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, που απορρέουν από τη
γεωγραφική τους θέση και από τα φυσικά τους χαρακτηριστικά·
72. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά την παγκόσµια πρωτοπορία της ΕΕ σε αυτόν τον
τοµέα, µε την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής βιοµηχανικής στρατηγικής για τη γαλάζια
ενέργεια, όπως έχει κάνει στο παρελθόν για άλλους κλάδους·
73. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει, στην προσεχή σχετική ανακοίνωσή της, µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών ενέργειας,
αξιοποιώντας τις συνέργειες µεταξύ υπεράκτιας αιολικής και άλλων µορφών
ανανεώσιµων θαλάσσιων πηγών ενέργειας· τονίζει ότι πρέπει η αντιµετώπιση αυτή να
επιτρέψει την προσφορά ενός πλήρους και βιώσιµου ενεργειακού µείγµατος που θα
σέβεται την αρχή της προφύλαξης και θα εγγυάται την ασφάλεια και ακεραιότητα της
ναυσιπλοΐας και θα προβλέπει την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για τη µεταφορά
της ενέργειας που παράγεται στη θάλασσα µέχρι τη στεριά και τη διασύνδεση µε το
συµβατικό ηλεκτρικό δίκτυο·
74. καλεί τα κράτη µέλη να εργαστούν από κοινού προκειµένου να διευκολύνουν την µε
βιώσιµο τρόπο κατασκευή του υπεράκτιου δικτύου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη
Βόρειο Θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα αντίστοιχο
ρυθµιστικό πλαίσιο·
Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια
75. τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία πρέπει να συµβάλλουν στη βιώσιµη
παραγωγή τροφίµων σε ολόκληρη την Ένωση και στη µακροπρόθεσµη επισιτιστική
ασφάλεια, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί
ώθηση στην ανάπτυξη και την καινοτοµία στον τοµέα της βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας
και της βιοµηχανίας επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων, µέσω της µείωσης της
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γραφειοκρατίας και της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης στους εν λόγω τοµείς,
στοιχείο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τόσο στις παράλιες περιοχές όσο και
στην ύπαιθρο·
76. τονίζει τη σηµασία ανάπτυξης της βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας στην προσπάθεια µείωσης
τόσο της υπεραλίευσης των ευρωπαϊκών ιχθυαποθεµάτων όσο και της εξάρτησης από
εισαγωγές ψαριών από τρίτες χώρες, που υπερβαίνουν το 60% των ψαριών που
καταναλώνονται εντός της ΕΕ·
77. επισηµαίνει ότι οι υδατοκαλλιέργειες της ΕΕ παρέχουν ήδη 80.000 θέσεις εργασίας και
έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σηµαντικά τις οικονοµίες των παράλιων κοινοτήτων,
λαµβανοµένης υπόψη της εκτίµησης του ΟΗΕ ότι η παραγωγή των εκτρεφόµενων
ψαριών θα υπερβεί εκείνη των συµβατικών αλιευµάτων το 2019·
78. καλεί την Επιτροπή, στις προσεχείς στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για την
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ, να προωθήσει τις υδατοκαλλιέργειες ανοιχτής θάλασσας, οι
οποίες µπορούν να συνδυαστούν µε εγκαταστάσεις γαλάζιας ενέργειας, ώστε να µειωθούν
οι πιέσεις που ασκούν οι υπερεντατικές υδατοκαλλιέργειες στα παράκτια οικοσυστήµατα
και σε άλλες δραστηριότητες· τονίζει την ανάγκη απλοποίησης του διοικητικού φόρτου
και εξασφάλισης των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή χώρων στα αντίστοιχα
σχέδια ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού των κρατών µελών·
79. τονίζει τη σηµασία του µελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ), το οποίο για πρώτη φορά συνδυάζει τη χρηµατοδότηση της ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας, καθώς και τη σηµασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, για τη στήριξη της βιώσιµης και περιβαλλοντικά φιλικής ανάπτυξης της
αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων και για τη
διαφοροποίηση των εσόδων των κοινοτήτων αλιέων που εξαρτώνται από αυτούς τους
τοµείς, ιδίως σε ό,τι αφορά την παράκτια και µικρής κλίµακας αλιεία, καθώς και την
επαγγελµατική κατάρτιση των γυναικών και των νέων, και την προσέλκυση νέων
επιχειρηµατιών στον κλάδο·
80. αναγνωρίζει ότι η προστασία των θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης αποτελεί πρόκληση
για τα κράτη µέλη· θεωρεί ότι µια επιτυχής γαλάζια οικονοµία προϋποθέτει ασφαλή
θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, η διενέργεια ελέγχων της αλιείας, η καταπολέµηση της παράνοµης
αλιείας και η επιβολή του νόµου· υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σηµασία που έχει η
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για τον συντονισµό των επιχειρήσεων και της
εποπτείας στη θάλασσα· υπογραµµίζει περαιτέρω τη σηµασία της αναβάθµισης των
πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας για την αλιεία·
Θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών
81. αναγνωρίζει την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών για τη θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών· τονίζει
ωστόσο ότι το περιβάλλον του θαλάσσιου βυθού συνδέεται µε τον υπόλοιπο πλανήτη µε
ανταλλαγές ύλης, ενέργειας και βιοποικιλότητας, οι οποίες αν διαταραχθούν µπορεί να
προκαλέσουν απρόβλεπτες µεταβολές των αποθεµάτων των ψαριών και απώλεια της
βιοποικιλότητας·
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82. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
εξορυκτικής δραστηριότητας στον θαλάσσιο βυθό, και ιδίως σε πολύ ευαίσθητα θαλάσσια
περιβάλλοντα, να στηρίξει σχετικά ερευνητικά έργα, να εφαρµόσει την αρχή της
προφύλαξης και να συνεργαστεί µε τις αρχές τρίτων χωρών που εµπλέκονται στον τοµέα,
σε µια προσπάθεια να καλυφθούν ταχύτερα τα υφιστάµενα κενά επιστηµονικής γνώσης·
83. αντιλαµβάνεται ότι µια αποδοτικότερη χρήση των πόρων, σε συνδυασµό µε ενισχυµένες
πολιτικές ανακύκλωσης, παρέχει την δυνατότητα για µία πιο αποτελεσµατική ως προς το
κόστος και βιώσιµη προσέγγιση του προβλήµατος της κάλυψης των αναγκών µας σε
ορυκτές ύλες, σε σχέση µε την εντατική εκµετάλλευση υποβρύχιων πόρων· θεωρεί
λυπηρές τις ελλείψεις στο θέµα της ανακύκλωσης των πρώτων υλών και των σπανίων
γαιών, που συµβάλλουν στην αύξηση των απορριµµάτων, και ζητεί να ληφθούν µέτρα για
την προώθηση των βιοµηχανιών ανακύκλωσης, ως εναλλακτικής στην υποθαλάσσια
εξορυκτική δραστηριότητα· επισηµαίνει τις µακροπρόθεσµες ευκαιρίες απασχόλησης που
προσφέρει αυτή η εναλλακτική προσέγγιση·
Γαλάζια βιοτεχνολογία
84. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια βιοτεχνολογία µπορεί να δηµιουργήσει απασχόληση υψηλής
εξειδίκευσης και να προσφέρει σε κρίσιµους τοµείς όπως η υγεία, η διατροφή και η
καινοτοµία· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει την έρευνα και την
καινοτοµία που απαιτούνται για την προώθηση της δραστηριότητας αυτής στο πεδίο της
επιχειρηµατικότητας·
85. επισηµαίνει τις δυνατότητες που κρύβει η θαλάσσια βιοποικιλότητα για τον κλάδο της
γαλάζιας βιοτεχνολογίας, ιδίως στα βαθιά ύδατα που εξακολουθούν να παραµένουν σε
µεγάλο βαθµό ανεξερεύνητα, αλλά τονίζει την ανάγκη προσεκτικής εξερεύνησης αυτού
του εξαιρετικά ευπαθούς οικοσυστήµατος·
86. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει σαφώς τα προβλήµατα αλλά και τις προκλήσεις που
άπτονται της γαλάζιας βιοτεχνολογίας (π.χ. βιονανοτεχνολογία, βιοϋλικά και εισαγωγή
γενετικά τροποποιηµένων ψαριών, οστρακόδερµων και µικροοργανισµών) και να
εφαρµόσει µία επιστηµονικά θεµιτή προσέγγιση, βασισµένη στην αρχή της προφύλαξης,
προκειµένου να προσδιορίσει, να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους συναφείς
κινδύνους κατά του περιβάλλοντος και της υγείας·
87. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συµπράξεις του ιδιωτικού τοµέα µε ερευνητικά
ινστιτούτα καθώς και διασυνοριακές συµπράξεις, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιας
Βιολογικής Έρευνας, δεδοµένου ότι η θαλάσσια βιοτεχνολογία και η πρόσβαση στη
θαλάσσια βιοποικιλότητα απαιτούν επιστηµονική τεχνογνωσία και εξελιγµένο και ακριβό
εξοπλισµό·
°
°

°

88. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η επιτακτική ανάγκη για οικονοµική ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας καθιστά
απαραίτητη µία νέα πολιτική προσέγγιση της θαλάσσιας οικονοµίας. Η πρωτοβουλία για τη
γαλάζια ανάπτυξη περιλαµβάνει οραµατικές προτάσεις για τους κλάδους του µέλλοντος µέσα
σε ένα ρεαλιστικό και συγκροτηµένο πλαίσιο, ανοίγοντας προοπτικές για ευρείες συνέργειες
µεταξύ οικονοµικών κλάδων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται µοναχά στις παράκτιες
περιοχές της Ένωσης, αλλά στο σύνολό της επικράτειάς της.
H Ευρώπη στρέφεται προς τις θάλασσες και τους ωκεανούς
Η στροφή του ανθρώπου στη θάλασσα και τους ωκεανούς δύναται να δώσει απαντήσεις στις
αυξανόµενες ζωτικές προκλήσεις που αυτός αντιµετωπίζει. Νέες τεχνολογίες, όπως η
ροµποτική και ο προηγµένος υποβρύχιος εξοπλισµός, επιτρέπουν πλέον στους ερευνητές και
τις επιχειρήσεις της ΕΕ να στραφούν προς τη θάλασσα προκειµένου να συµβάλουν στην
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, την ανάπτυξη θεραπειών για σοβαρές ασθένειες, τη
διασφάλιση σπάνιων ορυκτών, κ.α. Η µακρά και ισχυρή θαλάσσια παράδοση της Ευρώπης
ενισχύεται µε νέες και αναπτυσσόµενες δραστηριότητες όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια
και η υδατοκαλλιέργεια.
Ταυτόχρονα, ευρύτερες ανησυχίες στρέφουν την ΕΕ προς τη θάλασσα. Η ανάγκη για µείωση
των εκποµπών άνθρακα αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τη ναυτιλία µικρών αποστάσεων
και ανοίγει το δρόµο σε ανανεώσιµες µορφές ενέργειας ανοικτής θαλάσσης. Η
υπερεκµετάλλευση των χερσαίων φυσικών πόρων ανεβάζει τις τιµές τους στις παγκόσµιες
αγορές και ενισχύει το οικονοµικό κίνητρο για την εξερεύνηση του ορυκτού πλούτου της
θάλασσας.
Η ευκαιρία για γαλάζια ανάπτυξη
Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για καινοτόµο και βιώσιµη ανάπτυξη στους θαλάσσιους και
παράκτιους κλάδους, µε την προϋπόθεση ότι θα τεθούν σε εφαρµογή τα σωστά θεσµικά
πλαίσια λειτουργίας. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη βασίστηκε σε
µία εκτενή µελέτη για τις οικονοµικές δυνατότητες των θαλάσσιων και των παράκτιων
κλάδων που προσδιορίζει πέντε τοµείς µε ιδιαίτερες δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων
εργασίας και εφαρµογής καινοτοµίας. Αυτές είναι η γαλάζια ενέργεια, η υδατοκαλλιέργεια, ο
θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισµός, η εξόρυξη θαλάσσιων ορυκτών πόρων και η γαλάζια
βιοτεχνολογία. Με επίκεντρο µία έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, η
γαλάζια ανάπτυξη δικαίως παρουσιάζεται από την Επιτροπή ως η θαλάσσια διάσταση της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η Γαλάζια Ανάπτυξη δεν υποκαθιστά την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ), αλλά
αντιθέτως την αναζωογονεί. Η ατζέντα της ΟΘΠ συνιστά το βασικό εργαλείο για την
θεσµοθέτηση των συνθηκών που απαιτούνται προκειµένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να
µπορέσουν να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία στη γαλάζια οικονοµία. Πέρα από τα
διατοµεακά εργαλεία, η Επιτροπή ανακοίνωσε µια σειρά από τοµεακές πρωτοβουλίες στους
πέντε τοµείς-κλειδιά µε στόχο την ενίσχυση του δυναµικού τους.

RR\939485EL.doc

19/31

PE507.950v02-00

EL

Γαλάζια ανάπτυξη µε υψηλή απασχόληση και ολοκληρωµένη βιωσιµότητα
Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη γαλάζια ανάπτυξη και τα προτεινόµενα µέτρα
τα οποία στοχεύουν στη ρύθµιση και την ενίσχυση της γαλάζιας οικονοµίας. Ωστόσο, το
σχέδιο έκθεσης επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση δύο βασικών προκλήσεων ιδιαίτερης
σηµασίας για τη µεγιστοποίηση των ωφεληµάτων που συνδέονται µε τη γαλάζια ανάπτυξη.
Η πρώτη αφορά στην ανάγκη διασφάλισης ότι το εργατικό δυναµικό κατέχει τις
απαιτούµενες δεξιότητες για τους αναπτυσσόµενους θαλάσσιους κλάδους, προκειµένου η
γαλάζια ανάπτυξη να καταστεί συνώνυµη µε την ανάπτυξη υψηλής απασχόλησης. Η δεύτερη
αφορά στην εξασφάλιση της ολοκληρωµένης βιωσιµότητας της γαλάζιας ανάπτυξης, ότι
δηλαδή δεν θα βλάψει το ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συµβάλει δυναµικά στην
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.
Όσον αφορά την ανάπτυξη υψηλής απασχόλησης, τα µέτρα που προτείνονται περιλαµβάνουν
τα εξής:
– Σύσταση και χρηµατοδότηση «Ευρωπαϊκών Τοµεακών Συµβουλίων για την απασχόληση
και τις δεξιότητες», προκειµένου να καταγραφούν οι νέες τάσεις όσον αφορά τις θέσεις
εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες και κατάρτιση·
– Βελτίωση της ελκυστικότητας της ναυτικής και της θαλάσσιας σταδιοδροµίας µέσω
ρυθµιστικών και προωθητικών δράσεων·
– Υποστήριξη προσπαθειών σε περιφερειακό επίπεδο για την εκτίµηση των αναγκών σε
επαγγελµατικές δεξιότητες και τη διασφάλιση της ενηµέρωσης των στοιχείων που
περιέχονται στο «Πανόραµα ∆εξιοτήτων ΕΕ»·
– Νέες πρωτοβουλίες επιµόρφωσης που προωθούν την κινητικότητα του εργατικού
δυναµικού, όπως µία πολυετής δράση για την ανταλλαγή σπουδαστών, καθηγητών και
νέων επαγγελµατιών, τύπου Erasmus·
– Συνεργασία µεταξύ βιοµηχανίας και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε στόχο την κατάλληλη
προετοιµασία των αποφοίτων για τα νέα και µεταβαλλόµενα επαγγέλµατα·
– Υποστήριξη κλάδων υψηλής απασχόλησης, όπως ο τουρισµός κρουαζιέρας και η
υπεράκτια αιολική ενέργεια.
Όσον αφορά την ολοκληρωµένη βιωσιµότητα, τα µέτρα που προτείνονται περιλαµβάνουν τα
εξής:
– Εξασφάλιση ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός και η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση
των Παράκτιων Ζωνών θα χρησιµοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η καλή περιβαλλοντική
κατάσταση των θαλασσών µέχρι το 2020 (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)·
– Στήριξη ερευνητικών έργων θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών µε στενή παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
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– Εκκίνηση βιοµηχανικής στρατηγικής για τη γαλάζια ενέργεια που να αποβλέπει στη
µεγιστοποίηση του δυναµικού της θάλασσας για την καταπολέµηση της κλιµατικής
αλλαγής·
– Πρόταση νοµοθεσίας εντός του 2013 για µια Γαλάζια Ζώνη ναυτιλίας εντός της ΕΕ, µε
στόχο την επιτάχυνση της µεταστροφής των µεταφορών από τις οδικές προς τη
θαλάσσιες·
– Πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ που αποβλέπει στην αντιµετώπιση του
αυξανόµενου προβλήµατος των θαλάσσιων απορριµµάτων, όπως οι οδηγίες για τη
διαχείριση των αποβλήτων, τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου,
την ποιότητα του νερού και τη θαλάσσια στρατηγική·
– Προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και προστασία της υγείας των
καταναλωτών όσον αφορά τις ιχθυοτροφές και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την
επέκταση του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας.
Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός
Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός κατέχει εξέχοντα ρόλο στην τουριστική οικονοµία της
ΕΕ καθώς και στην οικονοµία των παράκτιων περιοχών, σε πολλές από τις οποίες αποτελεί τη
βασική πηγή εισοδήµατος και απασχόλησης.
Στις ευρωπαϊκές θάλασσες συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσµιας αγοράς
(70% στη Μεσόγειο) όσον αφορά τον ιστιοπλοϊκό τουρισµό και τον τουρισµό σκαφών
αναψυχής, ενώ η κρουαζιέρα αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα, µε συνεχή
αυξανόµενη ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο.
O παράκτιος τουρισµός σε συνδυασµό µε τον θαλάσσιο τουρισµό µπορούν να συµβάλουν
καθοριστικά στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος καθώς και στην
επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας στην ενδοχώρα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη
σύνδεση µεταξύ του πρωτογενούς και του τριτογενούς τοµέα, προσδίδοντας
πολλαπλασιαστικά οφέλη στον ευρωπαϊκό τουρισµό και την ευρωπαϊκή οικονοµία συνολικά.
Ωστόσο, οι υποτοµείς του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισµού βρίσκονται αντιµέτωποι
µε σηµαντικές προκλήσεις, όπως το φαινόµενο του κατακερµατισµού, που αποβαίνει εις
βάρος της συνοχής µεταξύ των παράκτιων περιοχών της ΕΕ, η εποχικότητα, η έλλειψη
υποδοµών, η έλλειψη διαφοροποίησης και καινοτοµίας του προσφερόµενου προϊόντος, οι
εποχικές µεταβολές στην απασχόληση σε συνδυασµό µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης
ανειδίκευτου προσωπικού, οι υψηλές απαιτήσεις για βιωσιµότητα και τήρηση
περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, η επιτακτική ανάγκη για αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής, η αυξανόµενη ζήτηση της διεθνούς τουριστικής αγοράς για τουριστικές
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, η πίεση που προέρχεται από τον εντεινόµενο διεθνή
ανταγωνισµό.
***
Προκειµένου οι τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης να εξελιχθούν και να ξεδιπλώσουν το σύνολο
της δυναµικής συµβολής τους στην ευρωπαϊκή οικονοµία, είναι αναγκαίος ένας στρατηγικός
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σχεδιασµός σε επίπεδο ΕΕ, σε ό,τι αφορά τον συντονισµό και τις συνέργειες µεταξύ των
υφιστάµενων πολιτικών, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών
και εργαλείων. Για να επιτύχουµε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει η γαλάζια ανάπτυξη, οι φορείς δηµόσιας και ιδιωτικής σφαίρας πρέπει να ενώσουν
τις προσπάθειες τους και να εργαστούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο που να λαµβάνει
υπόψη του τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ.
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού
σχετικά µε τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης στους τοµείς της
θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισµού στην ΕΕ
2012/2297(INI)
Συντάκτης γνωµοδότησης: Seán Kelly

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού, που
είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες
προτάσεις:
1. επισηµαίνει τον ρόλο των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την
ενίσχυση µιας ισορροπηµένης, ολοκληρωµένης περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και µιας
οικονοµικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής
οικονοµίας, την ενθάρρυνση της γαλάζιας ανάπτυξης, την δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και την προστασία της θαλάσσιας και της παράκτιας βιοποικιλότητας·
ζητεί, οι στρατηγικές αυτές, που συνδέονται µε υφιστάµενες και µελλοντικές
µακροπεριφερειακές στρατηγικές ,να αναπτυχθούν αποτελεσµατικά και οι κατάλληλοι
χρηµατοδοτικοί και διοικητικοί πόροι να αφιερωθούν στην εφαρµογή τους και στη
διάθεση χρηµατοδότησης στο πλαίσιο προγραµµάτων της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ορίζοντας 2020, το πρόγραµµα για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (COSME) και
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ).
2. εκτιµά ότι για την ανάπτυξη µιας ισχυρής και βιώσιµης γαλάζιας οικονοµίας, πρέπει να
ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών κατά την επεξεργασία των ενωσιακών στρατηγικών·
3. ζητεί να ευνοηθεί η δηµιουργία συνεργειών σε όλες τις πολιτικές και όλα τα όργανα της
ΕΕ για την στήριξη και ανάπτυξη περιφερειακών και διαµεθοριακών ναυτιλιακών
συγκροτηµάτων· επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών µελών και
περιφερειών, όπως το πρόγραµµα της Ιρλανδίας INFOMAR· υπογραµµίζει την ανάγκη
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και στενής συµµετοχής του κοινού στην λήψη των
αποφάσεων· εκτιµά ότι η θαλάσσια µεταφορά των εµπορευµάτων αποτελεί εναλλακτική
λύση της οδικής µεταφοράς τους σε µακρές αποστάσεις και ζητεί να αναπτυχθούν
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θαλάσσιες διαδροµές, ιδίως στο τόξο του Ατλαντικού και την λεκάνη της Μεσογείου·
4. τονίζει την ανάγκη για νοµική ασφάλεια για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις σε
θαλάσσιες περιοχές και στηρίζει την παροχή νέων κινήτρων για την τόνωση της
εκµετάλλευσης των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών των κρατών µελών· καλεί την
Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να συµφωνήσουν σε σαφή, οµοιόµορφο,
διαφανή και πρακτικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό και σε σχέδια ολοκληρωµένης
διαχείρισης παράκτιων ζωνών, για να διασφαλιστεί ότι οι ποικίλες χρήσεις και
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις ζώνες αυτές πραγµατοποιούνται µε βιώσιµο
τρόπο·
5. επισηµαίνει τις δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, κυµατικής και της
θερµικής ενέργειας των ωκεανών, καθώς και του συµβατικού υπεράκτιου ενεργειακού
τοµέα, για την παραγωγή βιώσιµων θέσεων απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές, τη
µείωση των εκποµπών και τη συµβολή στους µεσο-µακροπρόθεσµους ενεργειακούς
στόχους της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα απαιτηθούν σηµαντικές επενδύσεις για την
αναδιάταξη των συνδέσεων µε το δίκτυο και την ικανότητα µεταφοράς ώστε να
µεγιστοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες·
6. υπογραµµίζει ότι ο τοµέας της αλιείας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της γαλάζιας
ανάπτυξης και η απασχόληση στην βιώσιµη αλιεία πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα,
ιδίως λόγω της αυξανόµενης εξάρτησης της Ένωσης από την εισαγωγή από τρίτες χώρες
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
7. υπογραµµίζει το ρόλο της µικρής κλίµακας αλιείας και της βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας
στην προαγωγή της περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές καθώς και σε
λιµναίες και ποτάµιες περιοχές· επισηµαίνει ότι το 90% των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν 80.000
θέσεις και υπογραµµίζει το µεγάλο δυναµικό που αποτελεί η ανάπτυξη πράσινων θέσεων
απασχόλησης σε άλλες δραστηριότητες που ασκούνται σε θαλάσσιο περιβάλλον· ζητεί,
στο πλαίσιο αυτό, να υποστηριχθούν οι καινοτόµες, βιώσιµες µέθοδοι µέσω του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την προώθηση της ανάπτυξης
της αλιείας, της θαλάσσιας βιολογίας και της υδατοκαλλιέργειας, ιδίως σε βαθιά ύδατα
παράλληλα µε αιολικά πάρκα ανοικτής θαλάσσης·
8. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια βιοτεχνολογία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την
αντιµετώπιση των παγκόσµιων κοινωνιακών προκλήσεων, όπως η προστασία του
περιβάλλοντος, ιδίως του θαλάσσιου, τα επισιτιστικά προβλήµατα, ο τερµατισµός της
απώλειας της βιοποικιλότητας και η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και των
συνεπειών της· ζητεί τη δηµιουργία συνεργιών µεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και
της πολιτικής καινοτοµίας προκειµένου να αναπτυχθούν υποδοµές έρευνας για την
αξιοποίηση του τοµέα αυτού·
9. ζητεί την προώθηση του τουρισµού και την διατήρησή του ως κινητήριας δύναµης για την
ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές· θεωρεί ότι ένα υγιεινό
περιβάλλον είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη κάθε είδους τουρισµού στις
παράκτιες περιοχές και ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να καταβληθεί κάθε
απαραίτητη προσπάθεια για την προστασία του· τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν
βιώσιµες υποδοµές για την δηµιουργία νέων µορφών τουρισµού, ειδικότερα για τους
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τοµείς του τουρισµού µε δυνατότητες µεγάλης ανάπτυξης, όπως ο οικο-αγροτοαλιευτικός τουρισµός και τα βιώσιµα θαλάσσια αθλήµατα· επιδοκιµάζει πρωτοβουλίες για
την προώθηση διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών µε βάση την θαλάσσια λεκάνη·
10. εκτιµά ότι οι ιδιαίτερα αποµεµακρυσµένες περιφέρειες και οι υπερπόντιες χώρες και
εδάφη διαθέτουν ευνοϊκή γεωστρατηγική θέση, ως σύνορο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του λοιπού κόσµου και πιστεύει ότι θα πρέπει να συµµετέχουν στον
στρατηγικό ορισµό των δραστηριοτήτων που αφορούν την γαλάζια οικονοµία·
υπενθυµίζει επίσης τις πρόσφατες ανακαλύψεις σπάνιων γαιών και υδρογονανθράκων
στις περιφέρειες αυτές· υπογραµµίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η πλέον βιώσιµη δυνατή
εκµετάλλευση των νέων αυτών πόρων· ζητεί την εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για
την πλαισίωση τέτοιων καινοτόµων και βιώσιµων τεχνικών ανακάλυψης και
εκµετάλλευσης· υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ενσωµάτωση των
περιφερειών αυτών στην ενιαία αγορά µε σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων τους, βάσει του
άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, ώστε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφεληθεί από τα
πλεονεκτήµατά τους·
11. υπογραµµίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ως φυσικό
περιβάλλον για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της οικονοµίας της θάλασσας· τονίζει τη σηµασία του
τουριστικού τοµέα για τις εν λόγω περιοχές και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη
δηµιουργία εφοδιαστικών πλατφορµών οι οποίες θα διευκολύνουν τη µεταφορά
εµπορευµάτων µεταξύ της Ευρώπης και των άλλων παγκόσµιων οικονοµιών·
υπογραµµίζει τη στρατηγική σηµασία των θαλάσσιων µεταφορών και των συνδέσεων
µεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των άλλων ηπειρωτικών περιοχών·
12. υπογραµµίζει την προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον Ατλαντικό µε
όρους θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, προσπελασιµότητας των εδαφών και
ανταγωνιστικότητας των ναυτικών βιοµηχανιών και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη µέλη
και τις περιφερειακές αρχές να αφήσουν την µεθοδολογία της να τους κατευθύνει για την
βέλτιστη αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας τους·
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού
σχετικά µε τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης στους τοµείς της
θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισµού στην ΕΕ
2012/2297(INI)
Συντάκτης γνωµοδότησης: Νικόλαος Σαλαβράκος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού, που είναι αρµόδια επί
της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. υπενθυµίζει τη στρατηγική σηµασία της αλιευτικής βιοµηχανίας για τη «γαλάζια
ανάπτυξη» τόσο από την άποψη του εφοδιασµού µε ψάρια όσο και από την άποψη της
διατροφικής ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη σηµαντική της συµβολή
στην κοινωνικοοικονοµική ευηµερία των παράκτιων κοινοτήτων· υπενθυµίζει ακόµη ότι
η ΕΕ εισάγει από τις τρίτες χώρες πάνω από το 60% των ψαριών που καταναλώνει·
2. αναγνωρίζει ότι, στο µέλλον, οι θάλασσες και οι ωκεανοί θα διαδραµατίζουν έναν
συνεχώς και κεντρικότερο ρόλο στην παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη· θεωρεί ότι η
στρατηγική «γαλάζια ανάπτυξη», ως τµήµα της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, θα
ευνοήσει τη δηµιουργία συνεργιών και την καθιέρωση συντονισµένων πολιτικών, µεταξύ
άλλων, στον τοµέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και συµβάλλοντας στη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον
τοµέα της θάλασσας·
3. τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία πρέπει να συµβάλλει στη βιώσιµη παραγωγή
τροφίµων σε ολόκληρη την Ένωση και στη µακροπρόθεσµη επισιτιστική ασφάλεια καθώς
και προστασία του καταναλωτή· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και
την καινοτοµία στον τοµέα της βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας και της ιχθυεπεξεργασίας
µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας και της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης
στους εν λόγω τοµείς, στοιχείο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τόσο στις
παράκτιες περιοχές όσο και στην ύπαιθρο·
4. αναγνωρίζει τα πλεονεκτήµατα της οικονοµικής ανάπτυξης σε διάφορους τοµείς
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θαλάσσιας δραστηριότητας, π.χ. της αξιοποίησης ενεργειακών εγκαταστάσεων ανοικτής
θαλάσσης και της υποθαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών καθώς και τη σηµασία προσέλκυσης
επενδύσεων στο πλαίσιο αυτό· τονίζει ωστόσο ότι, κατά την υλοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων, πρέπει να δίδεται η µεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην αποφυγή
πρόκλησης ζηµίας στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους ιχθυοτόπους· υποστηρίζει εν
προκειµένω την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού και της
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών ως τρόπους µε τους οποίους
επιτυγχάνεται η συνεκτική και αποτελεσµατική χρήση του θαλάσσιου χώρου· υποστηρίζει
την ανάγκη πρακτικής εφαρµογής αυτών των εργαλείων σχεδιασµού και διαχείρισης µε
στόχο την αποτίµηση του σωρευτικού αντικτύπου που έχουν οι πολλαπλές ανθρώπινες
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη θάλασσα και στις παράκτιες ζώνες·
5. χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας που θα
θεσπίζει ένα πλαίσιο για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό και την Ολοκληρωµένη
∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και τονίζει τη σηµασία της συνοχής στη µελλοντική
εφαρµογή της·
6. τονίζει τη σηµασία της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας και της συλλογής και
ανταλλαγής δεδοµένων για την κατανόηση και συνεκτίµηση της περίπλοκης
αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων τοµέων, καθώς και για την ανάπτυξη
µιας βιώσιµης αλιείας που θα σέβεται το περιβάλλον και θα λαµβάνει υπόψη τις
κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων·
7. αναγνωρίζει ότι η προστασία των θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης αποτελεί πρόκληση
για τα κράτη µέλη· θεωρεί ότι µια επιτυχής γαλάζια οικονοµία προϋποθέτει ασφαλή
θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, η διενέργεια ελέγχων της αλιείας, η καταπολέµηση της παράνοµης
αλιείας καθώς και η επιβολή του νόµου· υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σηµασία που
έχει η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για τον συντονισµό των επιχειρήσεων
και της εποπτείας στη θάλασσα· υπογραµµίζει περαιτέρω τη σηµασία της αναβάθµισης
των πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας για την αλιεία·
8. τονίζει τη σηµασία του µελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ), το οποίο για πρώτη φορά συνδυάζει τη χρηµατοδότηση της ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
για τη στήριξη της βιώσιµης και περιβαλλοντικά φιλικής ανάπτυξης της αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας και ιχθεπεξεργασίας και για τη διαφοροποίηση των εσόδων των
κοινοτήτων αλιέων που εξαρτώνται από αυτούς τους τοµείς, ιδίως σε ό,τι αφορά την
παράκτια και µικρής κλίµακας αλιεία, καθώς και την επαγγελµατική κατάρτιση των
γυναικών και των νέων και την προσέλκυση νέων επιχειρηµατιών στον κλάδο·
9. παροτρύνει την ΕΕ να επιδιώξει τη σύναψη φιλόδοξων διεθνών συµφωνιών που θα
αποβλέπουν στη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας χρησιµοποιώντας ως σηµείο
αναφοράς την εσωτερική της στρατηγική για βιώσιµη γαλάζια ανάπτυξη·
10. τονίζει τη σηµασία που έχουν οι παράκτιες περιοχές και ο βιώσιµος παράκτιος και
θαλάσσιος τουρισµός για την ανάπτυξη µιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ολοκληρωµένης θαλάσσιας οικονοµίας· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ειδικά
προγράµµατα που θα είναι αφιερωµένα στην ανάπτυξη της αλιείας, τον παράκτιο και
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θαλάσσιο τουρισµό και τον τουρισµό κρουαζιέρας, καθώς και σε άλλους τοµείς
οικονοµικής ανάπτυξης που συνδέονται µε τη θάλασσα και την αλιευτική δραστηριότητα,
πράγµα το οποίο θα συµβάλει στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των τοπικών
κοινοτήτων· τονίζει τη σηµασία που έχει η συνύπαρξη αλληλοσυµπληρούµενων
ικανοτήτων που είναι σηµαντική προκειµένου να προστατευθούν οι υπάρχουσες θέσεις
εργασίας και να τονωθεί η απασχόληση στις παραθαλάσσιες ζώνες·
11. υπογραµµίζει ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των
εξαιρετικά απόκεντρων περιφερειών.
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