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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos 

turizmo pagerinimas 

(2012/2297(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 13 d. Komisijos komunikatą „Mėlynasis augimas. 

Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybės“ (COM(2012) 0494), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 11 d. Komisijos ataskaitą „ES integruotos jūrų politikos 

pažanga“ (COM(2012) 0491) ir Komisijos tarnybų lydimąjį darbinį dokumentą 

(SWD(2012) 0255), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 8 d. Limasolio deklaraciją dėl jūrų ir jūrininkystės 

darbotvarkės siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, 

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 

nustatoma jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo sistema 

(COM(2013) 0133), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 31 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „ES 

politikos, teisės aktų ir iniciatyvų, susijusių su jūrų šiukšlinimu, apžvalga“ 

(SWD(2012) 0365), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos žaliąją knygą „Žinios apie jūrą 2020 

m. – nuo jūros dugno kartografavimo iki procesų vandenynuose numatymo“ 

(COM(2012) 0473), 

 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 28 d. Komisijos baltąją knygą „Bendros Europos 

transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu 

grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (COM(2011) 0144), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 30 d. Komisijos komunikatą „Turistų lankomiausias 

žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“ (COM(2010) 0352), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 21 d. Komisijos komunikatą „Komunikatas ir veiksmų 

planas, kuriais siekiama sukurti Europos jūrų transporto erdvę be kliūčių“ 

(COM(2009) 0010), 

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Integruota jūrų politika 

Europos Sąjungai“ (COM(2007) 0575), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 7 d. Komisijos žaliąją knygą „Link Europos Sąjungos 

būsimos jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija“ (COM(2006) 0275), 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl turistų lankomiausio žemyno – 
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Europos (nauja turizmo politika)1, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl „integruotos jūrų politikos 

(IJP). Padarytos pažangos vertinimas ir nauji uždaviniai“2, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos jūrų 

transporto politikos strateginių tikslų ir rekomendacijų iki 2018 m.3, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl turizmo poveikio pakrančių 

regionuose regioninės plėtros aspektų4, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos 

Europos Sąjungai5, 

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl „būsimosios Europos Sąjungos 

jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija“6, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Mėlynojo augimo ir Tvaraus jūrų 

ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybių, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 d. Regionų komiteto nuomonę dėl Mėlynojo augimo ir 

Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybių, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto 

bei Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0000/2013), 

A. kadangi daugiau kaip 70 proc. žemės paviršiaus dengia vandenynai ir jūros, galintys atlikti 

svarbų vaidmenį sprendžiant ilgalaikes ES problemas, pvz., kovojant su klimato kaita ir 

siekiant pasaulinio konkurencingumo; 

B. kadangi Europos Sąjunga turi šešias didžiąsias pakrančių zonas (Atlanto, Šiaurės jūros, 

Baltijos jūros, Juodosios jūros, Viduržemio jūros ir atokiausių regionų), kurios tarpusavyje 

skiriasi savo teritoriniais ištekliais ir vykdomos veiklos rūšimis; 

C. kadangi apie pusė Europos gyventojų gyvena palei maždaug 89 000 km Europos 

pakrančių; 

D. kadangi tikimasi, jog vystantis technologijoms ir ieškant naujų tvaraus ekonomikos 

augimo šaltinių jūrų ekonomika iki 2020 m. išsiplės iki 590 mlrd. EUR, joje bus iš viso 

sukurta 7 mln. darbo vietų; 

                                                 
1 OL C 56 E, 2013 2 26, p. 41 
2 OL C 70E, 2012 3 8, p. 70 
3 OL C 81 E, 2011 3 15, p. 10 
4 OL C 45 E, 2010 2 23, p. 1 
5 OL C 279 E, 2009 11 19, p. 30 
6 OL C 175 E, 2008 7 10, p. 531 
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E. kadangi tikėtina žmogaus veiklos plėtra vyks trapioje jūrų aplinkoje, kurioje tik 10 proc. 

jūrų buveinių ir 2 proc. jūrų augalų ir gyvūnų rūšių yra sveikos; 

Bendroji sistema 

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl mėlynojo augimo, kuriuo suformuojama 

strategijos „Europa 2020“ jūrų dimensija ir aiškiai išdėstomas jūrų ekonomikos 

potencialas kurti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietas; 

2. teigiamai vertina Komisijos ataskaitą „ES integruotos jūrų politikos pažanga“, primena, 

kad remia integruotą jūrų politiką, ir pabrėžia, kad šios politikos skatinimas tebėra 

pagrindinė priemonė mėlynajam augimui stiprinti; 

3. atkreipia dėmesį, kad siekiant padidinti Sąjungos jūrų ekonomikos sektorių 

konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, nacionalinės, regioninės ir Europos valdžios 

institucijos privalo sukurti reikiamas sąlygas augimui, t. y. sukurti erdvės sistemas, 

atnaujinti infrastruktūrą, sudaryti sąlygas įgyti profesinių gebėjimų ir užtikrinti 

finansavimą; 

4. atkreipia dėmesį, kad tuo metu, kai valstybės narės mažina viešąsias investicijas, skubiai 

reikia, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu deramas finansavimas būtų skiriamas 

vystymosi politikos priemonėms, o svarbiausia – daug kainuojantiems projektams, pvz., 

transporto ir energetikos infrastruktūros projektams; 

5. atkreipia dėmesį, kad deramo finansavimo užsitikrinimas bus iššūkis mėlynojo augimo 

sektoriuje veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), todėl teigiamai vertina 

naująsias ES rizikos kapitalo fondų taisykles ir kitas panašias iniciatyvas, kuriomis bus 

pagerintas finansavimo prieinamumas mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 

6. nepaisant to, pabrėžia, kad su mėlynuoju augimu susijusi aktyvesnė ekonominė veikla 

neturi būti vykdoma jūrų ir pakrančių ekosistemų sąskaita ir turi būti suderinama su Jūrų 

strategijos pagrindų direktyva; 

7. susirūpinęs atkreipia dėmesį į jūrų šiukšlių poveikį aplinkai visuose Europos jūrų 

baseinuose ir ragina Komisiją bei valstybes nares susitelkti ir iki galo įgyvendinti 

atitinkamas ES direktyvas – atliekų tvarkymo, laivuose susidariusių atliekų priėmimo 

uostuose infrastruktūros, vandens kokybės ir jūrų strategijos; 

Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

8. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl jūrų 

erdvės planavimo (JEP) ir integruoto pakrančių zonų valdymo (IPZV), kaip priemonių, 

reikalingų vis įvairesnei jūrų ir pakrančių veiklai valdyti ir aplinkai apsaugoti; 

9. atkreipia dėmesį, jog tikimasi, kad jūrų erdvės planavimas padės sumažinti verslo 

sąnaudas ir pagerinti investicijų aplinką, o integruotas pakrančių zonų valdymas padės 

koordinuoti veiklą pakrančių zonoje ir pagerės bendras šios zonos valdymas; 

10. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų skleidžiama geriausia patirtis ir būtų pasimokyta iš 
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parengiamųjų veiksmų šioje srityje, nes valstybėse narėse labai skiriasi jūrų ir pakrančių 

zonų valdymo sistemų raidos lygis; 

11. pabrėžia, kad mokslinių žinių apie veiklą jūroje ir jos aplinką spragos yra erdvės 

planavimo kliūtis, ir pabrėžia, kokia svarbi iniciatyva „Žinios apie jūrą 2020 m.“ ir jos 

konkretūs tikslai, pvz., iki 2020 m. sukartografuoti Europos jūrų dugną; 

Veiklos jūroje gebėjimai ir užimtumas 

12. mano, kad bendras užimtumas mėlynojoje ekonomikoje iki 2020 m. gali viršyti 

prognozuojamą 7 mln. darbo vietų skaičių, jeigu jis bus skatinamas mokymo politikos 

priemonėmis, kuriomis bus siekiama užsitikrinti mobilią darbo jėgą, turinčią pakankamai 

gebėjimų ir patirties; 

13. išreiškia apgailestavimą, kad neigiama nuomonė apie darbo, sveikatos ir saugos sąlygas ir 

toliau mažina jūrinių profesijų patrauklumą; ragina Komisiją ir valstybes nares labiau 

stengtis šią padėtį ištaisyti; 

14. ragina Komisiją atidžiai stebėti ir remti regioninio lygmens pastangas analizuoti 

gebėjimus ir profesijas, kurios bus paklausios mėlynosios ekonomikos sektoriuose, ir 

užtikrinti, kad „ES įgūdžių panorama“ ir kitos panašios iniciatyvos atspindėtų mėlynosios 

ekonomikos poreikius; 

15. ragina Komisiją populiarinti iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamas darbuotojų judėjimas 

iš vieno ekonomikos sektoriaus į kitą ir tarp valstybių narių, pvz., daugiamečius studentų, 

dėstytojų ir jaunų profesionalų mainus pagal „Erasmus“ modelį; remia įmonių ir mokymo 

paslaugų teikėjų bendradarbiavimą siekiant rengti absolventus darbo vietoms naujose 

srityse; 

16. ragina Komisiją bendradarbiaujant su jūrų ekonomikos sektoriaus atstovais ir mokymo 

paslaugų teikėjais sukurti ir finansuoti Europos sektorines tarybas užimtumo ir gebėjimų 

klausimais, kurios registruotų darbo vietas, reikiamų gebėjimų kaitą ir atitinkamus 

mokymo poreikius; 

 Laivyba ir laivų statyba 

17. pažymi, kad jūrų transporto skatinimas padės ne tik padidinti ekonomikos augimą, bet ir 

pasiekti baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas“ užsibrėžtą 

tikslą 50 proc. keliais vežamų krovinių iki 2050 m. perkelti į geležinkelių ir vandens 

transportą; 

18. susirūpinęs atkreipia dėmesį, kad laivyba Europos Sąjungoje toliau varžoma dėl 

administracinės ir muitinių biurokratijos, kuri daro žalą Europos jūrų transporto erdvės 

vizijai ir neleidžianti šiai pramonei augti; 

19. yra patenkintas bandomosios programos „Mėlynoji juosta“ sėkme ir ragina Komisiją 

pateikti reikiamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, reikalingų 

Mėlynajai juostai sukurti – be kita ko, iki 2013 m. pabaigos reikia pakeisti ES muitinės 

kodeksą; 
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20. pabrėžia, kad ES laivų statybos pramonė gali padidinti savo įnašą į ekonomikos augimą ir 

darbo vietų kūrimą išnaudodama ekologiškų laivų (efektyviau naudojančių energiją ir 

išmetančių mažiau SOx ir NOx) ir jūroje esančių vėjo jėgainių parkų statybai bei 

eksploatacijai tinkamų laivų paklausos teikiamas galimybes; 

21. ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas įgyvendinti strategiją „LeaderSHIP 2020“ – 

imtis planuotų priemonių, kuriomis būtų sprendžiamos Europos laivų statybos pramonės 

keliamos problemos, pvz., finansavimo prieinamumo, gebėjimų, tarptautinio 

konkurencingumo klausimai; 

Jūrų ir pakrančių turizmas 

22. ragina valstybes nares tiesiogiai dalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms remti 

iniciatyvas plėtoti ir atnaujinti turizmo infrastruktūrą ir kuo labiau stengtis panaikinti 

biurokratiją ir skaidrumo trūkumą šiame sektoriuje; atkreipia dėmesį, kaip svarbu sukurti 

arba modernizuoti specializuotas aukšto lygio mokyklas (turizmo įmonių administravimo 

ir ekonomikos, turizmo profesijų, jūrų koledžų, kulinarijos mokyklų ir kt.); 

23. pabrėžia, kad reikia supaprastinti vizų procedūras, sumažinti atitinkamas sąnaudas ir 

lankytojams iš trečiųjų šalių išduoti daugkartines vizas; ragina Komisiją aiškintis ir 

nedelsiant įgyvendinti naujus, pažangius būdus išduoti turizmo vizas, kad būtų kuo labiau 

padidinti atvykstamojo turizmo srautai; 

24. pabrėžia, kad kruizų pramonė yra svarbus ekonominis išteklius Europos uostams ir 

kaimyninėms vietos bendruomenėms; ragina planuoti patrauklias turizmo programas, 

kuriomis būtų siekiama išplėsti lankytojų įspūdžius pabrėžiant kultūrinę ir istorinę 

lankytinų uostų svarbą; 

25. ragina Komisiją labiau stengtis padidinti Europos uostų konkurencingumą remiant uostų 

infrastruktūrą ir modernizuojant teikiamas paslaugas (pvz., suderinant jas su Šengeno 

reikalavimais), kad Europos uostai taptų patrauklesni kruiziniams laivams ir naudingesni 

vietos bendruomenėms; 

26. pabrėžia buriavimo svarbą jūrų turizmui; ragina Komisiją būsimame komunikate dėl jūrų 

turizmo išnagrinėti galimybes ES lygmeniu suderinti ir supaprastinti veiklos licencijų 

išdavimo, saugos reikalavimų, jachtų techninės priežiūros ir remonto darbų 

reglamentavimo ir abipusio šio sektoriaus profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisykles; 

27. ragina Komisiją jūrų ir pakrančių turizmą įtraukti į atitinkamus veiksmus ir programas, 

pvz., programas „Patraukliausios Europos turizmo vietovės (PETV)“ ir „Calypso“; 

28. ragina Komisiją atsižvelgti į gastronomijos įnašą ir vaidmenį plėtojant Europos pakrančių 

turizmą; mano, jog reikia panaudoti ir koordinuoti esamas politikos priemones ir 

mechanizmus, kad būtų parengtos programos ir veiksmai pirminių ir tretinių sektorių ES 

pakrančių zonose sąveikai skatinti; 

29. primygtinai ragina Komisiją sukurti „virtualiąją turizmo observatoriją“, kuri būtų susieta 

su mokslinių tyrimų institutais, įmonėmis ir viešojo sektoriaus institucijomis siekiant 

plėtoti rinkos tyrimus, teikti įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms į ateitį orientuotą 
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informaciją apie pasiūlos ir paklausos raidą ir sukurti palankesnes verslo sąlygas; 

 Mėlynoji energija 

30. pritaria Komisijai, kad mėlynoji energija yra Europos jūrų ekonomikos turtas, ir 

primygtinai ragina Komisiją įgyvendinant jūros baseinų strategijas padėti naudotis 

mėlynosios energijos teikiamomis galimybėmis; 

31. ragina Komisiją būsimame šios srities komunikate įtvirtinti integruotą požiūrį į jūrų 

energijos išteklių plėtrą išnaudojant jūros vėjo jėgainių ir vandenynų energijos sąveiką; 

32. ragina Komisiją aktyviai remti ES pasaulinę lyderystę šioje srityje – parengti tokią 

Europos mėlynosios energijos pramonės strategiją, kokią ji anksčiau parengė kitiems 

sektoriams; 

Akvakultūra 

33. pažymi, kad ES akvakultūros sektoriuje jau dirba 80 000 žmonių ir jis turi galimybių 

gerokai pagerinti pakrančių bendruomenių ekonomiką, atsižvelgiant į JT prognozes, kad 

ūkiuose užaugintų žuvų kiekis iki 2019 m. pranoks tradicinės žuvininkystės produktų 

kiekį;  

34. ragina Komisiją būsimose strateginėse ES akvakultūros gairėse skatinti atviroje jūroje 

auginamus akvakultūros produktus, kurių auginimą galima derinti su mėlynosios energijos 

infrastruktūra, kad būtų sumažintas pernelyg intensyvios akvakultūros poveikis pakrančių 

ekosistemoms ir kitai veiklai; 

Jūrų mineralinių išteklių gavyba 

35. pripažįsta, kad sąlygos išgauti jūrų mineralinius išteklius yra palankios; tačiau pabrėžia, 

kad jūros dugno aplinka su likusia planetos dalimi susijusi medžiagų, energijos ir 

biologinės įvairovės apykaita, o jeigu ji bus sutrikdyta, gali neprognozuojamai pakisti 

žuvų ištekliai ir nunykti biologinė įvairovė; 

36. ragina Komisiją ypatingą dėmesį atkreipti į jūros dugno kasybos padarinius aplinkai, remti 

atitinkamus mokslinių tyrimų projektus ir bendradarbiauti su trečiųjų šalių, dalyvaujančių 

šio sektoriaus veikloje, valdžios institucijomis siekiant greičiau panaikinti esamas 

mokslinių žinių spragas; 

Mėlynosios biotechnologijos 

37. pripažįsta, kad mėlynųjų biotechnologijų srityje yra galimybių kurti aukštos kvalifikacijos 

darbo vietas ir daug ką pasiūlyti sveikatos, mitybos, inovacijų ir kitoms panašioms kritinės 

svarbos sritims; teigiamai vertina Komisijos ketinimą remti mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, reikalingus siekiant populiarinti šią veiklą verslo subjektams; 

38. ragina Komisiją skatinti privačiojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų institutų partnerystės 

darinius ir tarpvalstybinius partnerystės darinius, pvz., Europos jūrų biologinių tyrimų 

centrą, nes siekiant pasinaudoti jūrų biotechnologijomis ir jūrų biologine įvairove reikia 

mokslinės praktinės patirties ir sudėtingos brangios įrangos; 
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39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Neatidėliotinas ekonominio vystymosi ir darbo vietų kūrimo poreikis reiškia, kad reikalingas 

naujas politinis požiūris į jūrų ekonomiką. Mėlynojo augimo iniciatyva apima toliaregiškus 

pasiūlymus ateities sektoriams realistiškoje ir nuoseklioje sistemoje, atveriamos perspektyvos 

plačiai ne tik Sąjungos pakrančių regionuose, bet ir visoje jos teritorijoje veikiančių 

ekonomikos sektorių sąveikai. 

Europa atsigręžia į jūras ir vandenynus 

Žmonija atsigręžia į jūras ir vandenynus tikėdamasi, kad galės rasti atsakymus, kaip išspręsti 

dabar mūsų patiriamas kritinės reikšmės problemas. Naujos technologijos, pvz., robotai ir 

pažangi povandeninė įranga, dabar teikia ES mokslininkams ir įmonėms galimybes padedant 

jūrai kovoti su klimato kaita, kurti sunkių ligų gydymo būdus, apsirūpinti retais mineralais ir 

kt. Remdamasi senomis ir galingomis jūrų tradicijomis, Europa dabar plėtoja naują veiklą – 

jūroje esančių vėjo jėgainių parkus, akvakultūrą ir kt. 

Tačiau ES į jūrą atsigręžia ir todėl, kad tai privalu padaryti ir platesniais sumetimais. 

Būtinumas sumažinti anglies junginių išlakas sukėlė susidomėjimą trumpųjų nuotolių jūrų 

transportu ir atveria galimybes naudotis atsinaujinančiaisiais jūros energijos ištekliais. 

Išnaudojus pernelyg daug sausumos išteklių kyla kainos pasaulio rinkose ir didėja ekonominė 

paskata žvalgyti jūros dugno mineralinius išteklius. 

Mėlynojo augimo galimybės 

Jeigu sukuriama tinkama institucinė veiklos sistema, jūrų ir pakrančių sektoriuose esama daug 

galimybių kurti inovacijas ir tvarų vystymąsi. Komisijos mėlynojo augimo iniciatyva buvo 

grindžiama išsamiu jūrų ir pakrančių sektorių ekonominių galimybių tyrimu – jame 

įvardijamos penkios sritys, kuriose itin daug galimybių kurti darbo vietas ir taikyti inovacijas. 

Tai – mėlynoji energija (vėjo ir vandenynų), akvakultūra, jūrų ir pakrančių turizmas, jūrų 

mineralinių išteklių gavyba ir mėlynosios technologijos. Daugiausia dėmesio skirdama 

pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui, Komisija mėlynąjį augimą teisingai pateikia 

kaip strategijos „Europa 2020“ jūrų dimensiją. 

Mėlynasis augimas integruotos jūrų politikos (IJP) anaiptol nepakeičia, o jai suteikia naują 

postūmį. Integruotos jūrų politikos darbotvarkė yra pagrindinė priemonė siekiant sudaryti 

reikiamas sąlygas, kad Europos įmonės galėtų kurti pridėtinę vertę mėlynojoje ekonomikoje. 

Komisija paskelbė ne tik tarpsektorines priemones, bet ir tam tikras sektorines iniciatyvas 

penkiose pagrindinėse srityse jų pajėgumams didinti. 

Mėlynasis augimas esant dideliam užimtumui ir integruotam tvarumui 

Pranešėjas palankiai vertina mėlynojo augimo iniciatyvą ir siūlomas priemones, kuriomis 

siekiama reguliuoti ir stiprinti mėlynąją ekonomiką. Tačiau pranešimo projekte daugiausia 

dėmesio skiriama dviem pagrindiniams ypatingos reikšmės uždaviniams, kad mėlynasis 

augimas teiktų kuo daugiau naudos. 
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Pirmasis uždavinys – būtinybė užtikrinti, kad darbo jėga turėtų gebėjimų, reikalingų 

besiformuojantiems jūrų veiklos sektoriams, nes tada mėlynasis augimas reikš ir didelį 

užimtumo augimą. Antrasis uždavinys – užtikrinti mėlynojo augimo integruotą tvarumą, t. y. 

užtikrinti, kad nebūtų pakenkta trapiai jūrų aplinkai ir būtų gerokai padedama kovoti su 

klimato kaita. 

Siekiant didelio užimtumo augimo siūlomos priemonės apima: 

– Europos sektorinių tarybų užimtumo ir gebėjimų klausimais sukūrimą ir finansavimą, kad 

būtų nustatytos ir užregistruotos naujos užimtumo tendencijos ir reikiami gebėjimai bei 

mokymas; 

– laivybos ir jūrininkų profesijų patrauklumo didinimą reglamentavimo ir populiarinimo 

priemonėmis; 

– regioninio lygmens veiksmų rėmimą siekiant išnagrinėti reikalavimus profesiniams 

gebėjimams ir užtikrinti, kad būtų atnaujinami „ES įgūdžių panoramos“ duomenys; 

– naujas mokymo iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamas darbuotojų judumas, pvz., 

daugiamečius studentų, dėstytojų ir jaunų profesionalų mainus pagal „Erasmus“ modelį; 

– pramonės ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą siekiant tinkamai parengti absolventus 

naujoms, kintančioms profesijoms; 

– paramą daug darbo vietų kuriantiems sektoriams, pvz., kruizų turizmo ir jūroje esančių 

vėjo jėgainių parkų sektoriams. 

Siekiant integruoto tvarumo siūlomos priemonės apima: 

– įsipareigojimą užtikrinti, kad jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo 

sistemomis iki 2020 m. būtų pasiekta gera jūrų aplinkos būklė (Jūrų strategijos pagrindų 

direktyva); 

– paramą jūrų mineralų gavybos projektams, kartu atidžiai stebint aplinkosaugos aspektus; 

– įgyvendinamą mėlynosios energijos pramonės strategiją siekiant kuo labiau padidinti 

galimybes pasinaudojant jūra kovoti su klimato kaita; 

– 2013 m. pasiūlymą dėl teisės akto dėl ES laivybos Mėlynosios juostos, kad būtų 

paspartintas perėjimas nuo kelių prie jūros transporto; 

– ES teisės aktų, kuriais siekiama kovoti su vis aktualesne jūrų šiukšlių problema, kaip antai 

atliekų tvarkymo, laivuose susidariusių atliekų ir krovinių liekanų priėmimo uostuose 

infrastruktūros, vandens kokybės, jūrų strategijos direktyvų ir kitų teisės aktų, visapusišką 

įgyvendinimą; 

– ekologinės akvakultūros skatinimą ir vartotojų sveikatos apsaugą, susijusią su žuvų 

pašarais ir akvakultūros plėtros padarinių valdymu. 

Jūrų ir pakrančių turizmas 
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Jūrų ir pakrančių turizmas atlieka itin svarbų vaidmenį ES turizmo ekonomikoje ir pakrančių 

zonų ekonomikoje – daugelyje pakrančių zonų jis yra pagrindinis pajamų ir užimtumo 

šaltinis. 

Europos jūroms tenka didžiausia pasaulyje buriavimo turizmo ir rekreacinių turistinių laivų 

dalis (Viduržemio jūrai tenka 70 proc.), o kruizinių laivų pramonė yra sparčiai augantis 

sektorius, kurio paklausa visame pasaulyje nuolat didėja.  

Pakrančių ir jūrų turizmas gali turėti lemiamos reikšmės įvairinant Europos turizmo paslaugų 

spektrą ir plečiant ūkinę veiklą toliau nuo pakrančių esančiose teritorijose, ypatingą dėmesį 

skiriant pirminių ir tretinių sektorių sąsajoms ir taip daugeliu įvairių būdų padedant Europos 

turizmui ir visai Europos ekonomikai. 

Nepaisant to, pakrančių ir jūrų turizmo pasektoriai susiduria su didelėmis problemomis, pvz., 

susiskaidymu, trukdančiu ES pakrančių regionų sanglaudai, sezoniškumu, nepakankama 

infrastruktūra, nepakankama atitinkamo paslaugų spektro įvairove ir nepakankamomis 

inovacijomis, sezoniniais užimtumo pokyčiais, kuriems būdinga ir didelė nekvalifikuotų 

darbuotojų koncentracija, aukštais tvarumo ir aplinkosaugos įsipareigojimų laikymosi 

reikalavimais, skubiu poreikiu spręsti klimato kaitos poveikio problemą, didėjančia aukšto 

lygio turizmo paslaugų paklausa tarptautinėje turizmo rinkoje ir vis didesne tarptautine 

konkurencija. 

*** 

Jeigu norima, kad mėlynojo augimo sektoriai būtų plėtojami ir būtų visapusiškai išnaudotos jų 

galimybės prisidėti prie Europos ekonomikos, reikalingas strateginis planavimas ES 

lygmeniu, kad būtų galima užtikrinti esamų politikos priemonių ir rengiamų naujų iniciatyvų 

ir priemonių koordinavimą ir sąveiką. Siekdami iki galo pasinaudoti mėlynojo augimo 

teikiamomis galimybėmis, viešojo ir privačiojo sektorių veiklos vykdytojai turi dirbti 

bendromis jėgomis ir pagal vieną bendrą politinę sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į naujus 

ES prioritetus.  


