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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over blauwe groei: bevordering van de duurzame ontwikkeling in de mariene, 

maritieme en toeristische sectoren in de EU 

(2012/2297(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 september 2012 getiteld "Blauwe groei - 

Kansen voor duurzame mariene en maritieme groei" (COM(2012)0494), 

– gezien het verslag van de Commissie van 11 september 2012 getiteld "Voortgang van het 

geïntegreerd maritiem beleid van de EU" (COM(2012)0491) en het begeleidende 

werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2012)0255), 

– gezien de Verklaring van Limassol van 8 oktober 2012 over een mariene en maritieme 

agenda voor groei en werkgelegenheid, 

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer 

(COM(2013)0133), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 31 oktober 2012 getiteld 

"Overview of EU policies, legislation and initiatives related to marine litter" 

(SWD(2012)0365), 

– gezien het Groenboek van de Commissie van 29 augustus 2012 getiteld "Mariene kennis 

2020 – van zeebodemkaarten tot oceaanprognoses" (COM(2012)0473), 

– gezien het Witboek van de Commissie van 28 maart 2011 getiteld "Stappenplan voor een 

interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig 

vervoerssysteem" (COM(2011)0144), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 juni 2010 getiteld "Europa, toeristische 

topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa" 

(COM(2010)0352), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 januari 2009 getiteld "Mededeling en 

actieplan met het oog op de instelling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen" 

(COM(2009)0010), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2007 getiteld "Een geïntegreerd 

maritiem beleid voor de Europese Unie" (COM(2007)0575), 

– gezien het Groenboek van de Commissie van 7 juni 2006 getiteld "Naar een toekomstig 

maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën" 

(COM(2006)0275), 

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over Europa, toeristische topbestemming in 
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de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa1, 

– gezien zijn resolutie van 21 oktober 2010 over het geïntegreerde maritieme beleid van de 

EU – beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen2, 

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over de strategische doelstellingen en aanbevelingen 

voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 20183, 

– gezien zijn resolutie van 16 december 2008 over de impact van het toerisme op 

kustregio's: aspecten van regionale ontwikkeling4, 

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2008 over een geïntegreerd maritiem beleid voor de 

Europese Unie5, 

– gezien zijn resolutie van 12 juli 2007 over een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: 

een Europese visie op de oceanen en zeeën6, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 maart 2013 met 

als onderwerp "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Blauwe groei: 

Kansen voor duurzame mariene en maritieme groei", 

– gezien het advies van de Comité van de Regio's van 31 januari 2013 getiteld "Blauwe 

groei: Kansen voor duurzame mariene en maritieme groei", 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de 

Commissie regionale ontwikkeling en van de Commissie visserij (A7-0000/2013), 

A. overwegende dat meer dan 70 % van het aardoppervlak wordt bedekt door oceanen en 

zeeën die een belangrijke rol kunnen vervullen bij het aanpakken van de 

langetermijnuitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet, bijvoorbeeld op het gebied van 

de klimaatverandering en het mondiaal concurrentievermogen, 

B. overwegende dat op het grondgebied van de EU zes grote kustgebieden zijn gelegen 

(Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee, Zwarte Zee, Middellandse Zee en ultraperifere 

gebieden), die verschillen wat betreft bestaansmiddelen en het soort bedrijvigheden dat ze 

ontwikkelen, 

C. overwegende dat ongeveer de helft van de Europese bevolking aan de 89 000 km lange 

Europese kustlijn woont, 

D. overwegende dat de technologische vooruitgang en de zoektocht naar nieuwe bronnen van 

                                                 
1 PB C 56 E van 26.2.2013, blz. 41. 
2 PB C 70 E van 8.3.2012, blz. 70. 
3 PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 10. 
4 PB C 45 E van 23.2.2010, blz. 1. 
5 PB C 279 E van 19.11.2009, blz. 30. 
6 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 531. 
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duurzame groei naar verwachting zullen leiden tot een groei van de maritieme economie 

tot 590 miljard euro tegen 2020, waarmee in totaal 7 miljoen banen gemoeid zijn, 

E. overwegende dat de verwachte toename van de menselijke activiteit zal plaatsvinden in 

een kwetsbare mariene omgeving, waarin slechts 10 % van de mariene habitats en 2 % 

van de mariene planten en dieren in een goede toestand verkeren, 

Algemene context 

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie over blauwe groei, die de maritieme 

dimensie vormt van de Europa 2020-strategie en duidelijk wijst op de mogelijkheden van 

de maritieme economie met het oog op het realiseren van duurzame groei en 

werkgelegenheid; 

2. verwelkomt het verslag van de Commissie over de voortgang van het geïntegreerd 

maritiem beleid (GMB), spreekt nogmaals zijn steun uit voor het GMB en onderstreept 

dat de bevordering ervan het belangrijkste middel blijft om blauwe groei te versterken; 

3. geeft aan dat nationale, regionale en Europese instanties, ter versterking van de 

concurrentiepositie van de maritieme economische sectoren van de Unie op de 

wereldmarkt, de voor groei noodzakelijke voorwaarden moeten scheppen, zoals systemen 

van ruimtelijke ordening, verbetering van de infrastructuur, toegang tot 

beroepsvaardigheden en financiering; 

4. merkt op dat het, in een tijd van bezuinigingen op de overheidsinvesteringen in de 

lidstaten, van cruciaal belang is dat het ontwikkelingsbeleid en met name kostbare 

projecten, bijvoorbeeld op het gebied van het vervoer en de energie-infrastructuur, 

gedurende de programmeringsperiode 2014-2020 toereikende financiering ontvangen; 

5. merkt op dat het verkrijgen van toereikende financiering een uitdaging vormt voor kleine 

en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de blauwe economie en verwelkomt 

derhalve initiatieven zoals de nieuwe EU-voorschriften voor durfkapitaalfondsen, die de 

toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering moeten 

vereenvoudigen; 

6. onderstreept evenwel dat de grotere economische activiteit in verband met blauwe groei 

niet ten koste mag gaan van de mariene en kustecosystemen en moet stroken met de 

milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS); 

7. neemt met bezorgdheid kennis van de milieueffecten van zwerfvuil in alle Europese 

zeebekkens en verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te richten op de volledige 

tenuitvoerlegging van de desbetreffende richtlijnen van de EU, zoals die op het gebied van 

het afvalstoffenbeheer, havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval, de waterkwaliteit 

en de mariene strategie; 

Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd beheer van kustgebieden 

8. verwelkomt het wetgevingsvoorstel van de Commissie over de maritieme ruimtelijke 

ordening (MRO) en het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG), dat noodzakelijke 
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maatregelen omvat om het groeiende aantal maritieme en kustactiviteiten in goede banen 

te leiden en het milieu te beschermen; 

9. wijst erop dat de MRO naar verwachting zal leiden tot een verlaging van de bedrijfskosten 

en een verbetering van het investeringsklimaat, terwijl het GBKG de coördinatie van de 

activiteiten in de kustzone zal vereenvoudigen en ook zal leiden tot een algehele 

verbetering van het beheer van de kustzone; 

10. vraagt de Commissie erop toe te zien dat beste praktijken worden verspreid en lering 

wordt getrokken uit voorbereidende activiteiten in dit verband, gezien de grote verschillen 

tussen de lidstaten met betrekking tot de ontwikkeling van systemen voor het beheer van 

zee- en kustgebieden; 

11. beklemtoont dat de hiaten in de wetenschappelijke kennis over maritieme activiteiten en 

het milieu waarin deze plaatsvinden een obstakel vormen voor de ruimtelijke ordening en 

het belang onderstrepen van het initiatief "Mariene kennis 2020" en hieraan gerelateerde 

concrete doelstellingen, zoals het voor 2020 in kaart brengen van de zeebodem van de 

Europese wateren; 

Maritieme vaardigheden en werkgelegenheid 

12. is van oordeel dat de totale werkgelegenheid in de blauwe economie het geraamde aantal 

van 7 miljoen banen tot 2020 kan overschrijden, mits dit wordt ondersteund door een 

scholingsbeleid dat gericht is op het opleiden van flexibele arbeidskrachten met een 

voldoende kwalificatie- en ervaringsniveau; 

13. betreurt dat het negatieve beeld van de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en 

veiligheid de aantrekkelijkheid van maritieme beroepen nog steeds parten speelt; moedigt 

de Commissie en de lidstaten aan hun inspanningen te intensiveren om iets aan deze 

situatie te doen; 

14. verzoekt de Commissie de pogingen op regionaal vlak om de door de blauwe 

economische sectoren gevraagde vaardigheden en beroepen te evalueren, op de voet te 

volgen en te steunen, alsmede erop toe te zien dat initiatieven als het "EU Skills 

Panorama" beantwoorden aan de behoeften van de blauwe economie; 

15. verzoekt de Commissie om initiatieven met het oog op de mobiliteit van de werknemers 

tussen economische sectoren en tussen lidstaten te bevorderen, zoals een meerjarenactie 

voor de uitwisseling van studenten, docenten en jonge beroepskrachten, in de trant van het 

Erasmusprogramma; steunt de samenwerking tussen bedrijven en opleidingsverstrekkers 

die tot doel heeft afgestudeerden klaar te stomen voor banen in nieuwe sectoren; 

16. verzoekt de Commissie om zich samen met vertegenwoordigers van de maritieme 

economische sectoren en opleidingsaanbieders in te spannen voor de oprichting en 

financiering van "Europese sectorale raden voor werkgelegenheid en vaardigheden", met 

als doel de banen, de veranderingen in de gevraagde vaardigheden en de daarmee verband 

houdende onderwijsbehoeften in kaart te brengen; 

Scheepvaart en scheepsbouw 
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17. wijst erop dat het bevorderen van het zeevervoer niet alleen bijdraagt aan de economische 

groei en de werkgelegenheid, maar ook aan de doelstelling in het witboek "Stappenplan 

voor een interne Europese vervoersruimte", volgens welke tegen 2050 50 % van de 

goederen die nu nog over de weg worden vervoerd, via het spoor en over het water moet 

wordt vervoerd; 

18. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de scheepvaart in de EU nog steeds wordt geplaagd 

door overdreven administratieve formaliteiten en douaneprocedures die de visie van een 

Europese maritieme vervoersruimte in het gedrang brengen en de groei van de sector in de 

weg staan; 

19. prijst het succes van het proefproject "blauwe gordel" en vraagt de Commissie de 

wetgevingsvoorstellen in te dienen die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van de 

"blauwe gordel", met inbegrip van de noodzakelijke herziening van het douanewetboek 

van de Europese Unie, in het jaar 2013; 

20. benadrukt dat de scheepsbouwsector van de EU zijn bijdrage aan de groei en de 

werkgelegenheid kan vergroten door te profiteren van de kansen die voortvloeien uit de 

vraag naar "schone schepen" (met een hogere energie-efficiëntie en een lagere uitstoot van 

SOx en NOx) en vaartuigen voor de aanleg en exploitatie van offshorewindparken; 

21. verzoekt de Commissie de uitvoering van de LeaderSHIP 2020-strategie te 

vereenvoudigen door de voorgenomen maatregelen uit te voeren om de toekomstige 

uitdagingen voor de Europese scheepsbouwindustrie, zoals de toegang tot financiering en 

vaardigheden en de internationale concurrentiepositie, aan te pakken; 

Maritiem en kusttoerisme 

22. vraagt de lidstaten om initiatieven ter ontwikkeling en opwaardering van de toeristische 

infrastructuur te steunen en de regionale en lokale overheden daar rechtstreeks bij te 

betrekken, alsook al het mogelijke in het werk te stellen om een eind te maken aan de 

bureaucratie en het gebrek aan transparantie in de sector; wijst er evenwel op dat het van 

belang is gespecialiseerde scholen van hoog niveau (bestuur en economie van toeristische 

ondernemingen, toeristische beroepen, zeevaartscholen, koksscholen, enzovoort) op te 

richten of op te waarderen; 

23. benadrukt de noodzaak om de procedures voor de afgifte van visa te vereenvoudigen en 

de kosten voor de afgifte van meervoudige visa aan bezoekers uit derde landen te 

verlagen; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar nieuwe, "intelligente" manieren 

om toeristenvisa af te geven en deze onverwijld in te voeren om de instroom te 

maximaliseren; 

24. benadrukt dat de cruisesector een belangrijke bron van inkomsten is voor de Europese 

havens en voor de daar aanwezige plaatselijke bevolking; moedigt het opzetten van 

aantrekkelijke toeristische projecten aan die bedoeld zijn om bezoekers meer waar voor 

hun geld te bieden door de nadruk te leggen op de culturele en historische betekenis van 

de bestemmingshavens; 
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25. verzoekt de Commissie intensiever te streven naar een verbetering van de 

concurrentiepositie van de Europese havens door haveninfrastructuur te ondersteunen en 

de dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld middels aanpassing aan de eisen van het 

Schengenakkoord), zodat de Europese havens voor cruiseschepen aantrekkelijker en voor 

de plaatselijke bevolking lucratiever worden; 

26. onderstreept het belang van de pleziervaart voor het maritiem toerisme; verzoekt de 

Commissie om in het kader van de toekomstige mededeling over het maritiem toerisme te 

onderzoeken of het mogelijk is de regels voor het verlenen van vergunningen, de 

voorschriften op het gebied van veiligheid, onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen 

en de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties in de sector op Europees niveau te 

harmoniseren en te vereenvoudigen; 

27. verzoekt de Commissie om maritiem en kusttoerisme op te nemen in relevante 

maatregelen en programma's, zoals de initiatieven "Europese topbestemmingen" (EDEN) 

en Calypso; 

28. verzoekt de Commissie rekening te houden met de bijdrage en de rol van de gastronomie 

in verband met het Europees kusttoerisme; vindt het noodzakelijk dat de bestaande 

beleidsmaatregelen en instrumenten worden ingezet en gecoördineerd, en dat er nieuwe 

initiatieven en maatregelen worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat synergieën tussen 

de primaire en de tertiaire sector worden aangemoedigd in de kustgebieden in de EU; 

29. spoort de Commissie aan om een "virtueel waarnemingscentrum voor toerisme" in het 

leven te roepen dat verbonden is aan onderzoeksinstellingen, bedrijven en 

overheidsinstanties, met als doelstelling het bevorderen van marktonderzoek, het − aan 

bedrijven en overheidsinstanties − verstrekken van langetermijninformatie over de 

ontwikkeling van vraag en aanbod, en het ontwikkelen van een gunstiger 

ondernemingsklimaat; 

Blauwe energie 

30. deelt de opvatting van de Commissie dat blauwe energie een voorname troef vormt voor 

de Europese maritieme economie en spoort de Commissie aan door middel van 

zeebekkenstrategieën te helpen de kansen die deze energie biedt te benutten; 

31. verzoekt de Commissie in haar volgende mededeling hierover een geïntegreerde 

benadering te volgen voor de ontwikkeling van maritieme energiebronnen door de 

synergieën tussen windenergie en oceaanenergie te benutten; 

32. verzoekt de Commissie de wereldwijde voortrekkersrol van de EU op dit gebied actief te 

steunen door een Europese industriestrategie voor blauwe energie te ontwikkelen, zoals zij 

dit in het verleden voor andere sectoren heeft gedaan; 

Aquacultuur 

33. wijst erop dat de aquacultuur in de EU inmiddels goed is voor 80 000 banen en in staat is 

de economie in de kustgebieden aanzienlijk te verbeteren, mede gezien het oordeel van de 

VN dat de productie van gekweekte vis de traditionele visserij in 2019 zal overstijgen; 
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34. verzoekt de Commissie om in de volgende strategische richtsnoeren voor de aquacultuur 

in de EU vormen van offshore-aquacultuur te bevorderen die kunnen worden 

gecombineerd met installaties voor de opwekking van blauwe energie, zodat de druk van 

de intensieve aquacultuur op kustecosystemen en andere activiteiten wordt verminderd; 

Winning van delfstoffen op zee 

35. erkent dat het klimaat voor de delfstoffenwinning op zee gunstig is; benadrukt evenwel 

dat het zeebodemmilieu via de uitwisseling van materiaal, energie en biodiversiteit is 

verbonden met de rest van de aarde en dat bij verstoring hiervan onvoorziene 

veranderingen in de visbestanden en verlies van biodiversiteit kunnen optreden; 

36. verzoekt de Commissie om speciale aandacht te schenken aan de milieueffecten van 

mijnbouw op de zeebodem, onderzoeksprojecten op dit gebied te steunen en samen te 

werken met de autoriteiten van derde landen die hierbij zijn betrokken teneinde te 

proberen de bestaande hiaten in de wetenschappelijke kennis sneller te dichten; 

Blauwe biotechnologie 

37. erkent dat blauwe biotechnologie hooggespecialiseerde arbeidsplaatsen kan scheppen op 

belangrijke terreinen als gezondheidszorg, voeding en innovatie; is verheugd over het 

voornemen van de Commissie om de voor de bevordering van deze activiteit 

noodzakelijke onderzoeken en innovaties bij bedrijven te steunen; 

38. verzoekt de Commissie om partnerschappen tussen de privésector en 

onderzoeksinstellingen alsook grensoverschrijdende partnerschappen, zoals het Europees 

Centrum voor biologisch onderzoek van de zee, te stimuleren, aangezien mariene 

biotechnologie en toegang tot mariene biodiversiteit wetenschappelijke kennis en 

geavanceerde, dure apparatuur vergen; 

° 

° ° 

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

Economische groei en het scheppen van banen zijn van groot belang en vragen om een 

nieuwe politieke benadering van de maritieme economie. Het initiatief voor blauwe groei 

omvat visionaire voorstellen voor de sectoren van de toekomst in een realistisch en 

samenhangend kader en opent daarmee perspectieven voor brede synergieën tussen 

economische sectoren die niet alleen in de kustgebieden van de Unie, maar op het hele 

grondgebied ervan actief zijn. 

Europa zoekt haar toevlucht tot de zeeën en oceanen 

Door haar toevlucht te nemen tot de zee en de oceanen kan de mensheid antwoorden vinden 

op de toenemende uitdagingen waarmee zij te maken krijgt. Nieuwe technologieën als de 

robotica en geavanceerde onderwaterapparatuur stellen wetenschapslieden en bedrijven in de 

EU in staat gebruik te maken van de zee in de strijd tegen de klimaatverandering, de 

ontwikkeling van geneesmiddelen voor ernstige ziekten, het delven van zeldzame mineralen, 

enzovoort. De lange en sterke maritieme traditie van Europa wordt versterkt door nieuwe en 

opkomende activiteiten als offshorewindenergie en aquacultuur. 

Tegelijkertijd nopen grotere problemen de EU ertoe haar blik naar zee te verleggen. De 

noodzaak om de CO2-emissies te verminderen zwengelt de belangstelling voor de kustvaart 

aan en maakt de weg vrij voor hernieuwbare offshore-energiebronnen. De overexploitatie van 

de natuurlijke rijkdommen aan land jaagt de prijzen ervan op de wereldmarkt de hoogte in en 

versterkt de economische prikkel om maritieme delfstoffen te vinden. 

Kansen voor blauwe groei 

Er is een vruchtbare basis voor innovatieve en duurzame groei in de maritieme en 

kustsectoren, op voorwaarde dat de juiste institutionele kaders voor de exploitatie ervan 

worden toegepast. Het initiatief van de Commissie voor blauwe groei werd gebaseerd op een 

breed opgezette studie naar de economische mogelijkheden van vijf bedrijfstakken in de 

maritieme en kustsectoren die bijzondere kansen bieden op het gebied van werkgelegenheid 

en innovatie. Deze bedrijfstakken zijn blauwe energie (wind- en oceaanenergie), aquacultuur, 

maritiem en kustoerisme, winning van delfstoffen op zee en blauwe biotechnologie. Blauwe 

groei, waarbij de nadruk ligt op een intelligente, duurzame en alomvattende groei, wordt met 

recht door de Commissie gepresenteerd als de maritieme dimensie van de Europa 2020-

strategie. 

Blauwe groei komt niet in de plaats van geïntegreerd maritiem beleid (GMB), maar blaast dit 

juist nieuw leven in. De agenda van het GMB is het belangrijkste hulpmiddel voor de 

constitutionalisering van de verdragen die vereist zijn om ervoor te zorgen dat Europese 

bedrijven toegevoegde waarde kunnen creëren in de blauwe economie. Naast 

sectoroverschrijdende instrumenten heeft de Commissie een reeks sectorale initiatieven 

aangekondigd om het potentieel van de vijf sleutelsectoren te versterken. 

Blauwe groei met veel werkgelegenheid en integrale duurzaamheid 

De rapporteur verwelkomt het initiatief voor blauwe groei en de voorgestelde maatregelen die 
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erop gericht zijn om de blauwe economie te reguleren en te versterken. Het ontwerpverslag 

concentreert zich evenwel op het aanpakken van twee fundamentele problemen die van groot 

belang zijn voor het maximaliseren van de voordelen die verband houden met blauwe groei. 

Het eerste heeft betrekking op de noodzaak om ervoor te zorgen dat de arbeidskrachten over 

de vaardigheden beschikken waar de groeiende maritieme sectoren om vragen, zodat blauwe 

groei synoniem wordt met bevordering van veel werkgelegenheid. Het tweede houdt verband 

met de bescherming van het kwetsbare mariene milieu en de strijd tegen de 

klimaatverandering. Met andere woorden, blauwe groei moet integraal duurzaam zijn. 

Met het oog op de bevordering van veel werkgelegenheid worden onder meer de volgende 

maatregelen voorgesteld: 

– oprichting en financiering van "Europese sectorale raden voor werkgelegenheid en 

vaardigheden", met als doel de nieuwe trends op het gebied van de werkgelegenheid en de 

gevraagde vaardigheden en onderwijsbehoeften in kaart te brengen; 

− bevordering van de aantrekkelijkheid van een maritieme loopbaan door middel van 

regelgeving en promotieactiviteiten: 

− ondersteuning van inspanningen op regionaal niveau om de behoefte aan 

beroepsvaardigheden te evalueren en de actualisering van de inhoud van het "EU Skills 

Panorama" veilig te stellen; 

− nieuwe opleidingsinitiatieven ter bevordering van de mobiliteit van de arbeidskrachten, 

zoals een meerjarenactie voor de uitwisseling van studenten, docenten en jonge 

beroepskrachten, in de trant van het Erasmusprogramma; 

− samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om afgestudeerden klaar te 

stomen voor de nieuwe en veranderende beroepen; 

− ondersteuning van sectoren met veel werkgelegenheid, zoals cruisetoerisme en 

offshorewindenergie. 

Met het oog op de integrale duurzaamheid worden onder meer de volgende maatregelen 

voorgesteld: 

− ervoor zorgen dat de maritieme ruimtelijke ordening en het geïntegreerd beheer van 

kustgebieden worden gebruikt om de goede milieutoestand van de zeeën tegen 2020 te 

waarborgen (kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)); 

− ondersteuning van onderzoeksprojecten naar de winning van delfstoffen op zee met 

nauwgezet toezicht op de milieueffecten; 

− start van een industriestrategie voor blauwe energie om het potentieel van de zee voor de 

bestrijding van de klimaatverandering te maximaliseren; 

− een wetsvoorstel in 2013 over een blauwe scheepvaartgordel in de EU met als doel de 

overstap naar vervoer over zee te versnellen; 
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− volledige tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving voor de bestrijding van het toenemende 

probleem van zwerfvuil op zee, zoals de richtlijnen voor afvalstoffenbeheer, 

havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval, de waterkwaliteit en de mariene 

strategie; 

− bevordering van biologische aquacultuur en bescherming van de gezondheid van de 

consument met betrekking tot visvoeder en de aanpak van de effecten van de uitbreiding 

van de aquacultuursector. 

Maritiem en kusttoerisme 

Maritiem toerisme en kusttoerisme zijn van groot belang voor de toeristische sector van de 

EU en voor de economie in de kustgebieden, waar deze sectoren in veel gevallen de 

voornaamste bron van inkomsten en werkgelegenheid zijn. 

In de Europese zeeën concentreert zich het leeuwendeel van de wereldwijde markt (70 % in 

het Middellandse Zeegebied) voor zeiltoerisme en pleziervaarttoerisme, terwijl de 

cruisesector snel in omvang toeneemt door de voortdurende groei van de mondiale vraag. 

In combinatie met het maritiem toerisme kan het kusttoerisme een belangrijke bijdrage 

leveren aan de differentiatie van het Europese toeristische product en de uitbreiding van de 

economische activiteit in het binnenland. Hierbij moet bijzondere aandacht worden 

geschonken aan het verband tussen de primaire en de tertiaire sector, omdat het Europese 

toerisme en de Europese economie als geheel hiervan op tal van vlakken profiteren. 

Toch staan het maritiem toerisme en het kusttoerisme onder druk als gevolg van problemen 

als de versnippering, die ten koste gaat van de cohesie tussen de kustgebieden van de EU, de 

seizoensgebondenheid, het gebrek aan infrastructuur, het gebrek aan differentiatie en 

innovatie van het aangeboden product, seizoensgebonden personeelsverloop in combinatie 

met een hoge concentratie van laaggeschoolde arbeidskrachten, de hoge eisen op het gebied 

van de duurzaamheid en de naleving van milieuverplichtingen, de dringende noodzaak de 

gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, de stijgende vraag op de internationale 

markt voor toerisme naar toeristische dienstverlening van hoge kwaliteit en de toenemende 

internationale concurrentie. 

*** 

Willen de sectoren die samen de blauwe economie vormen zich kunnen ontwikkelen en hun 

potentiële bijdrage aan de Europese economie ten volle realiseren, dan is een strategische 

planning op EU-niveau voor de coördinatie en de synergieën tussen de bestaande 

beleidsmaatregelen alsmede de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en instrumenten 

onontbeerlijk. Om de kansen die blauwe groei biedt optimaal te kunnen benutten, moeten 

overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan binnen een geconsolideerd beleidskader dat 

rekening houdt met de nieuwe prioriteiten van de EU. 


