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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη: προώθηση 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 Διακήρυξη της Λεμεσού της 8ης Οκτώβριου 2012 για μια θαλάσσια 
και ναυτιλιακή ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης,

– 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 
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),

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=el&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0275
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=el&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0275
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=el&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0275
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– 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 ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις πτυχές 
περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση5,

– 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 
(A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από ωκεανούς 
και θάλασσες, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 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 παράκτιες ζώνες 
(Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος και εξόχως 

1 ΕΕ C 56 E, 26.2.2013, σ. 41
2 ΕΕ C 70 E, 8.3.2012, σ. 70.
3 ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 10.
4 ΕΕ C 45 E, 23.2.2010, σ. 1.
5 ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 30.
6 ΕΕ C 175 E, 10.7.2008, σ. 531.
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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,

Δ. 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,

Γενικό πλαίσιο

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τη 
θαλάσσια διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μια σαφή ένδειξη των 
δυνατοτήτων της θαλάσσιας οικονομίας για δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και 
απασχόλησης·

2. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του για την ΟΘΠ και 
υπογραμμίζοντας ότι η προώθησή της παραμένει το κύριο μέσο για την ενίσχυση της 
γαλάζιας ανάπτυξης·

3. σημειώνει ότι, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων 
οικονομικών κλάδων της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά, οι εθνικές, περιφερειακές και 
ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη, όπως χωροταξικά συστήματα, αναβάθμιση των υποδομών, πρόσβαση σε 
επαγγελματικές δεξιότητες και εξασφάλιση χρηματοδότησης·

4. επισημαίνει ότι, σε μια εποχή περικοπής δημοσίων επενδύσεων στα κράτη μέλη, είναι 
επιτακτική ανάγκη οι αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως έργα υψηλού κόστους, όπως 
αυτά των μεταφορών και των ενεργειακών υποδομών, να λαμβάνουν επαρκή 
χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020·

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·

6. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την 
γαλάζια ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων και ότι θα πρέπει να είναι συμβατή με τους περιβαλλοντικούς στόχους 
της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ)·
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7. σημειώνει με ανησυχία τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων σε 
όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην πλήρη εφαρμογή 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·

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων 
Ζωνών

8. χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό 
Σχεδιασμό (ΘΧΣ) και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) ως 
αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση του αυξανόμενου αριθμού θαλάσσιων και παράκτιων 
δραστηριοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος·

9. επισημαίνει ότι ο ΘΧΣ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του κόστους των επιχειρήσεων 
και σε βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ενώ η ΟΔΠΖ θα διευκολύνει το συντονισμό 
των δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και θα επιφέρει μια συνολική βελτίωση της 
διακυβέρνησης της παράκτιας ζώνης·

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 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 παράκτιου 
χώρου·

11. 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 συγκεκριμένων 
στόχων της, όπως η χαρτογράφηση του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων μέχρι 
το 2020·

Θαλάσσιες δεξιότητες και απασχόληση

12. 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·

13. εκφράζει τη λύπη του διότι η αρνητική αντίληψη των συνθηκών εργασίας, υγείας και 
ασφάλειας εξακολουθεί να υπονομεύει την ελκυστικότητα των θαλάσσιων 
επαγγελμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εντατικά 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 Δεξιοτήτων ΕΕ» αντανακλούν τις ανάγκες της 
γαλάζιας οικονομίας·
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15. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες για την κινητικότητα των εργαζομένων 
μεταξύ οικονομικών κλάδων και μεταξύ κρατών μελών, όπως 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·

16. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με εκπροσώπους των θαλάσσιων οικονομικών 
κλάδων και με φορείς παροχής εκπαίδευσης για 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·

Ναυτιλία και ναυπηγική βιομηχανία

17. 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·

18. 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·

19. 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·

20. 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) και σκάφη κατάλληλα για την κατασκευή και 
λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων·

21. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής «LeaderSHIP 2020», 
υλοποιώντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία, όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
δεξιότητες και η διεθνής ανταγωνιστικότητα·

Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός

22. καλεί τα κράτη μέλη, με την άμεση συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών και να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξαλείψουν φαινόμενα γραφειοκρατίας και 
αδιαφάνειας στον κλάδο· επισημαίνει δε τη σημασία δημιουργίας ή αναβάθμισης   
εξειδικευμένων σχολών υψηλού επιπέδου (διοίκησης και οικονομίας τουριστικών 
επιχειρήσεων, τουριστικών επαγγελμάτων, ναυτικών σχολών, σχολών μαγείρων, κ.λπ.)·
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23. τονίζει την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων, μείωσης του 
κόστους και χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε επισκέπτες από τρίτες χώρες· 
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να εφαρμόσει άμεσα νέους, "έξυπνους" τρόπους 
χορήγησης τουριστικών θεωρήσεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση του εισερχόμενου 
ρεύματος·

24. τονίζει ότι ο τομέας της κρουαζιέρας αποτελεί σημαντικό οικονομικό πόρο για τα 
ευρωπαϊκά λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες που τα περιβάλλουν· ενθαρρύνει τον 
σχεδιασμό ελκυστικών τουριστικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην επαύξηση της 
εμπειρίας των επισκεπτών δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική και ιστορική σημασία των 
λιμενικών προορισμών·

25. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιμένων μέσω της υποστήριξης 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 κοινωνίες·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του κλάδου των σκαφών αναψυχής (yachting) για τον θαλάσσιο 
τουρισμό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανακοίνωσης για 
τον θαλάσσιο τουρισμό, τις δυνατότητες εναρμόνισης και απλοποίησης, σε επίπεδο ΕΕ, 
των κανόνων για την έκδοση αδειών λειτουργίας, τις απαιτήσεις ασφάλειας, συντήρησης 
και επισκευής των σκαφών αναψυχής και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων του κλάδου·

27. 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»·

28. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συμβολή και τον ρόλο της 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 μεταξύ πρωτογενούς 
και τριτογενούς τομέα στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ·

29. παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα «Εικονικό Παρατηρητήριο Τουρισμού», 
το οποίο να είναι συνδεδεμένο με 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·

Γαλάζια ενέργεια

30. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η γαλάζια ενέργεια αποτελεί κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή 
θαλάσσια οικονομία και την προτρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των δυνατοτήτων της 
μέσω των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες·
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31. 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 ωκεάνιας ενέργειας·

32. 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·

Υδατοκαλλιέργεια

33. επισημαίνει ότι οι υδατοκαλλιέργειες της ΕΕ παρέχουν ήδη 80.000 θέσεις εργασίας και 
έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά τις οικονομίες των παράκτιων 
κοινοτήτων, λαμβανομένης υπόψη της εκτίμησης του ΟΗΕ ότι η παραγωγή των 
εκτρεφόμενων ψαριών θα υπερβεί εκείνη των συμβατικών αλιευμάτων το 2019·

34. 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·

Θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών

35. 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·

36. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
εξόρυξης του θαλάσσιου βυθού, να στηρίξει σχετικά ερευνητικά έργα, και να 
συνεργαστεί με τις αρχές τρίτων χωρών που εμπλέκονται στον τομέα, σε μια προσπάθεια 
να καλυφθούν ταχύτερα τα υφιστάμενα κενά επιστημονικής γνώσης·

Γαλάζια βιοτεχνολογία

37. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια βιοτεχνολογία δύναται 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·

38. 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·
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39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς 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 (αιολική και ωκεάνια), 
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.
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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 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 Δεξιοτήτων 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 Διαχείριση 
των Παράκτιων Ζωνών θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλασσών μέχρι το 2020 (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(ΟΠΘΣ))·

− Στήριξη ερευνητικών έργων θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών με στενή παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

− 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 
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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 
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.


