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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o modri rasti – krepitvi trajnostnega razvoja v morskem sektorju, sektorju pomorskega 

prometa in turističnem sektorju EU 

(2012/2297(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. septembra 2012 z naslovom „Modra rast: 

možnosti za trajnostno rast v morskem in pomorskem sektorju“ (COM(2012)0494), 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 11. septembra 2012 z naslovom „Napredek 

celostne pomorske politike EU“ (COM(2012)0491) in spremljajočega delovnega 

dokumenta služb Komisije (SWD(2012)0255), 

– ob upoštevanju Limassolske izjave z dne 8. oktobra 2012 o morski in pomorski agendi za 

rast in delovna mesta,  

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 

za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij 

(COM(2013)0133),  

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 31. oktobra 2012 z naslovom 

„Pregled politik, zakonodaje in pobud EU v zvezi z morskimi odpadki“ 

(SWD(2012)0365), 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 29. avgusta 2012 z naslovom „Znanje o 

morju 2020: od kartiranja do oceanskega napovedovanja“ (COM(2012)0473),  

 

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni 

prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ 

(COM(2011)0144), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. junija 2010 z naslovom „Evropa, prva 

svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike“ 

(COM(2010)0352), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. januarja 2009 z naslovom „Sporočilo in 

akcijski načrt za vzpostavitev evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja“ 

(COM(2009)0010),  

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2007 z naslovom „Celostna 

pomorska politika za Evropsko unijo“ (COM(2007)0575),  

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 7. junija 2006 z naslovom „Prihodnji 

pomorski politiki Unije naproti: evropska vizija za oceane in morja“ (COM(2006)0275), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o Evropi, prvi svetovni 
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turistični destinaciji – nov okvir evropske turistične politike1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) 

– ocena dosedanjega napredka in novi izzivi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o strateških ciljih in priporočilih za 

pomorsko prometno politiko EU do leta 20183, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2008 o regionalnih razvojnih vidikih 

vpliva turizma na obalne regije4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki za 

Evropsko unijo5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o prihodnji pomorski politiki 

Evropske unije: evropska vizija za oceane in morja 6, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. marca 2013 o 

sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij – Modra rast: možnosti za trajnostno rast v morskem in 

pomorskem okolju, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 31. januarja 2013 o Modri rasti: možnosti za 

trajnostno rast v morskem in pomorskem okolju, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za regionalni 

razvoj in Odbora za ribištvo (A7-0000/2013), 

A. ker več kot 70 % zemeljskega površja prekrivajo oceni in morja, ki lahko imajo 

pomembno vlogo pri obravnavanju dolgoročnih izzivov, s katerimi se sooča EU, kot so 

podnebne spremembe in svetovna konkurenčnost; 

B. ker je v EU šest glavnih obalnih območij (Atlantik, Severno morje, Baltsko morje, Črno 

morje, Sredozemlje in najbolj oddaljene regije), ki se razlikujejo po ozemeljskih virih in 

vrstah dejavnosti, ki se tam opravljajo; 

C. ker približno polovica prebivalstva Evrope živi vzdolž 89 000 kilometrov dolge evropske 

obale; 

D. ker se pričakuje, da se bo zaradi tehnološkega napredka in iskanja novih virov trajnostne 

rasti obseg pomorskega gospodarstva do leta 2020 povečal na 590 milijard EUR, število 

delovnih mest v sektorju pa se bo povečalo na skupaj 7 milijonov;  

                                                 
1 UL C 56 E, 26.2.2013, str. 41. 
2 UL C 70E, 8.3.2012, str. 70. 
3 UL C 81 E, 15.3.2011, str. 10. 
4 UL C 45 E, 23.2.2010, str. 1. 
5 UL C 279 E, 19.11.2009, str. 30. 
6 UL C 175 E, 10.7.2008, str. 531 
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E. ker bo pričakovano povečanje človeške dejavnosti potekalo v občutljivem morskem 

okolju, v katerem je le 10 % morskih habitatov in 2 % morskih vrst zdravih; 

Splošni okvir 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o modri rasti, ki predstavlja pomorsko razsežnost strategije 

„Evropa 2020“ in jasno kaže na potencial pomorskega gospodarstva za ustvarjanje 

trajnostne rasti in zaposlitve; 

2. pozdravlja poročilo Komisije o napredku celostne pomorske politike EU (CPP) in 

ponovno izraža svojo podporo CPP ter poudarja, da spodbujanje te politike ostaja glavno 

sredstvo za krepitev modre rasti; 

3. ugotavlja, da morajo za povečanje konkurenčnosti pomorskih gospodarskih sektorjev 

Unije nacionalne, regionalne in evropske oblasti ustvariti potrebne pogoje za rast, in sicer 

z vzpostavljanjem prostorskih sistemov, posodabljanjem infrastrukture, ustvarjanjem 

dostopa do poklicnih znanj in spretnosti ter z zagotavljanjem sredstev;  

4. ugotavlja, da je v času, ko države članice zmanjšujejo javne naložbe, nujno potrebno, da 

razvojne politike in predvsem dragi projekti, kot so projekti prometne in energetske 

infrastrukture, dobijo ustrezna sredstva v programskem obdobju 2014–2020; 

5. ugotavlja, da bo zagotavljanje ustreznih sredstev izziv za mala in srednja podjetja (MSP), 

ki poslujejo v sektorjih modre rasti, in zato pozdravlja pobude, kot so nova pravila EU za 

sklade tveganega kapitala, ki bodo MSP olajšala dostop do sredstev;   

6. vseeno poudarja, da povečana gospodarska dejavnost, povezana z modro rastjo, ne sme 

biti v škodo morskim in obalnim ekosistemom ter mora biti združljiva z okoljskimi cilji 

Okvirne direktive o morski strategiji;  

7. je zaskrbljen zaradi okoljskega vpliva morskih odpadkov v vseh evropskih morskih 

bazenih ter poziva Komisijo in države članice, naj se osredotočijo na popolno izvajanje 

ustreznih direktiv EU, kot so direktive o ravnanju z odpadki, pristaniških zmogljivostih za 

sprejem ladijskih odpadkov, kakovosti vode in morski strategiji; 

Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij 

8. pozdravlja zakonodajni predlog Komisije za pomorsko prostorsko načrtovanje (PPN) in 

celostno upravljanje obalnih območij kot nujne ukrepe za upravljanje naraščajočega 

števila pomorskih in obalnih dejavnosti ter varovanje okolja; 

9. ugotavlja, da bo pomorsko prostorsko načrtovanje po pričakovanjih zmanjšalo poslovne 

stroške in izboljšalo naložbeno ozračje, medtem ko bo celostno upravljanje obalnih 

območij olajšalo usklajevanje dejavnosti v obalnem območju in na splošno izboljšalo 

upravljanje obalnih območij; 

10. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo najboljše prakse razširjale in da bodo 

pripravljalne dejavnosti na tem področju pripeljale do novih spoznanj, saj obstajajo med 

državami članicami velike razlike v razvoju sistemov upravljanja pomorskih in obalnih 



 

PE507.950v01-00 6/12 PR\930719SL.doc 

SL 

območij; 

11. poudarja, da vrzeli v znanstvenih spoznanjih o pomorskih dejavnostih in njihovem okolju 

pomenijo oviro za prostorsko načrtovanje, in poudarja pomen pobude „Znanje o morju 

2020“ ter njenih posebnih ciljev, kot je kartiranje evropskega morskega dna do leta 2020; 

Pomorska znanja in spretnosti ter zaposlovanje 

12. meni, da bi skupni obseg zaposlovanja v modrem gospodarstvu lahko presegel ocenjeno 

število 7 milijonov delovnih mest do leta 2020, če bo le-to podprto s politikami 

usposabljanja, ki naj bi zagotovile navzočnost mobilne delovne sile z zadostnimi znanji in 

spretnostmi ter izkušnjami; 

13. izraža obžalovanje, da negativno dojemanje delovnih, zdravstvenih in varnostnih pogojev 

še vedno spodkopava privlačnost pomorskih poklicev; poziva Komisijo in države članice, 

naj okrepijo prizadevanja za obravnavo tega položaja; 

14. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja in podpira prizadevanja na regionalni ravni za 

oceno znanj in spretnosti ter poklicev, po katerih bo povpraševanje v sektorjih modrega 

gospodarstva, in zagotovi, da bodo pobude, kot je „Evropska panorama spretnosti“, 

odražale potrebe modrega gospodarstva;  

15. poziva Komisijo, naj spodbuja pobude za pospeševanje mobilnosti delavcev med 

gospodarskimi sektorji in državami članicami, kot je večletni akcijski program za 

izmenjave študentov, učiteljev in mladih strokovnjakov po vzoru programa Erasmus; 

podpira sodelovanje med podjetji in ponudniki usposabljanja s ciljem priprave 

diplomantov na delovna mesta na novih področjih; 

16. poziva Komisijo, naj sodeluje s predstavniki pomorskega gospodarskega sektorja in 

ponudniki usposabljanja pri ustanovitvi in financiranju „evropskih sektorskih svetov za 

zaposlovanje ter znanja in spretnosti“ za vodenje evidence o delovnih mestih, 

spremembah v potrebnih znanjih in spretnostih ter povezanih potrebah po usposabljanju; 

 Ladijski promet in ladjedelništvo 

17. poudarja, da bo spodbujanje pomorskega prometa prispevalo ne le h gospodarski rasti in 

zaposlovanju, temveč tudi k doseganju cilja, določenega v beli knjigi „Načrt za enotni 

evropski prometni prostor“, da bi se 50 % cestnega tovornega prometa do leta 2050 

preneslo na železniški in vodni promet; 

18. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ladijski promet v državah EU še vedno ovira upravna in 

carinska birokracija, ki ogroža vizijo o evropskem pomorskem prometnem prostoru in 

preprečuje rast te gospodarske panoge; 

19. je zadovoljen z uspehom pilotnega programa „Modri pas“ in poziva Komisijo, naj pripravi 

potrebne zakonodajne predloge za oblikovanje modrega pasu, vključno s potrebno revizijo 

carinskega zakonika EU do konca 2013; 

20. poudarja, da ima ladjedelniška industrija EU potencial za povečanje svojega prispevka k 
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rasti in zaposlovanju z izkoriščanjem priložnosti, ki izhajajo iz povpraševanja po „čistih 

ladjah“ (večja energetska učinkovitost in zmanjšanje emisij SOx in NOx) in plovilih, 

primernih za gradnjo in upravljanje vetrnih elektrarn na morju; 

21. poziva Komisijo, naj olajša izvajanje strategije „LeaderSHIP 2020“ z izvajanjem 

načrtovanih ukrepov za obravnavo izzivov, ki jih predstavlja evropska ladjedelniška 

industrija, kot so dostop do financiranja, znanja in veščine ter mednarodna konkurenčnost; 

Pomorski in obalni turizem 

22. poziva države članice, naj ob neposrednem sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti 

podprejo pobude za razvoj in posodabljanje turistične infrastrukture ter si vsestransko 

prizadevajo za odpravo birokracije in pomanjkanja preglednosti v sektorju; opozarja na 

pomen ustanavljanja ali posodabljanja specializiranih visokih šol (upravljanje in 

ekonomika turističnih podjetij, poklici v turizmu, pomorske visoke šole, kuharske šole 

itd.); 

23. poudarja potrebo po poenostavitvi postopkov za izdajo vizumov za zmanjšanje s tem 

povezanih stroškov in izdajo vizumov za večkratni vstop obiskovalcem iz tretjih držav;  

poziva Komisijo, naj preišče in nemudoma uvede nove „pametne“ načine izdaje 

turističnih vizumov za povečanje dohodnih turističnih tokov; 

24. poudarja, da je sektor križarjenj pomemben gospodarski vir za evropska pristanišča in 

sosednje lokalne skupnosti; spodbuja načrtovanje privlačnih turističnih programov, 

zasnovanih za večjo kakovost subjektivne izkušnje obiskovalcev s poudarjanjem 

kulturnega in zgodovinskega pomena pristaniških destinacij; 

25. poziva Komisijo, naj pospeši prizadevanja za krepitev konkurenčnosti evropskih 

pristanišč s podpiranjem pristaniške infrastrukture in nadgradnjo njihovih storitev (npr. z 

uskladitvijo s schengenskimi zahtevami), da bi evropska pristanišča postala privlačnejša 

za ladje za križarjenje in koristnejša za lokalne skupnosti; 

26. poudarja pomen rekreacijske plovbe za pomorski turizem; poziva Komisijo, naj v okviru 

svojega naslednjega sporočila o pomorskem turizmu preuči možnosti za uskladitev in 

poenostavitev pravil na ravni EU, ki urejajo izdajo obratovalnih dovoljenj, varnostne 

zahteve ter vzdrževanje in popravila jaht ter vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v 

tem sektorju;  

27. poziva Komisijo, naj pomorski in obalni turizem vključi v s tem povezane ukrepe in 

programe, kot so „EDEN – evropske destinacije odličnosti“ in programi „Calypso“;  

28. poziva Komisijo, naj upošteva prispevek in vlogo gastronomije v razvoju evropskega 

obalnega turizma; zlasti meni, da je treba uporabljati in usklajevati obstoječe politike in 

orodja ter pripraviti nove programe in ukrepe za spodbujanje sinergij med primarnim in 

terciarnim sektorjem na obalnih območjih EU; 

29. poziva Komisijo, naj oblikuje „spletno opazovalnico turizma“, ki bo povezala 

raziskovalne inštitute, podjetja in javne organe z namenom spodbujanja tržnih raziskav, 

zagotavljanja v prihodnost usmerjenih informacije o razvoju ponudbe in povpraševanja 
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podjetjem in javnim organom ter ustvarjanja ugodnejših poslovnih pogojev; 

Modra energija 

30. se strinja s Komisijo, da predstavlja modra energija prednost za evropsko pomorsko 

gospodarstvo, in jo poziva, naj prispeva k uresničenju njenega potenciala s strategijami za 

morske bazene; 

31. poziva Komisijo, naj v svojem naslednjem sporočilu na tem področju sprejme celovit 

pristop k razvoju morskih energetskih virov z izkoriščanjem sinergij med energijo vetra na 

morju in energijo oceanov;  

32. poziva Komisijo, naj dejavno podpira vodilno vlogo EU v svetu na tem področju z 

razvijanjem evropske industrijske strategije za modro energijo, kot je v preteklosti že 

naredila za druge sektorje; 

Akvakultura 

33. poudarja, da akvakultura v EU že zagotavlja 80 000 delovnih mest in ima potencial za 

pomembno izboljšanje gospodarstev obalnih skupnosti ob upoštevanju ocen ZN, da bo 

proizvodnja gojenih rib do leta 2019 presegla donos tradicionalnega ribištva;  

34. poziva Komisijo, naj v svojih naslednjih strateških smernicah za akvakulturo v EU 

spodbuja odprtomorsko akvakulturo, ki jo je mogoče uskladiti z modrimi energetskimi 

objekti za zmanjšanje pritiska pretirano intenzivne akvakulture na obalne ekosisteme in na 

druge dejavnosti;  

Ekstrakcija rudnin iz morja 

35. priznava obstoj ugodnih pogojev za ekstrakcijo rudnin iz morja; vseeno poudarja, da je 

okolje morskega dna s preostankom planeta povezano z izmenjavo snovi, energije in 

biotske raznovrstnosti, kar bi, če bi to izmenjavo prekinili, lahko povzročilo 

nepredvidljive spremembe v staležih rib in biotski raznovrstnosti;  

36. poziva Komisijo, naj posveti posebno pozornost okoljskim posledicam rudarjenja na 

morskem dnu, podpre ustrezne raziskovalne projekte in z organi zadevnih tretjih držav v 

tem sektorju sodeluje pri poskusih hitrejšega zapolnjevanja obstoječih vrzeli v 

znanstvenih spoznanjih; 

Modra biotehnologija 

37. priznava, da ima modra biotehnologija potencial za ustvarjanje visoko kvalificiranih 

zaposlitev in lahko veliko ponudi ključnim področjem, kot so zdravje, prehrana in 

inovacije; pozdravlja namero Komisije, da bo podprla raziskave in inovacije, potrebne za 

spodbujanje te dejavnosti na področju podjetništva; 

38. poziva Komisijo, naj spodbuja partnerstva med zasebnim sektorjem in raziskovalnimi 

inštituti ter čezmejna partnerstva, kot je Evropski informacijski center za morsko 

biologijo, ker morska biotehnologija in dostop do morske biotske raznovrstnosti zahtevata 

znanstveno znanje ter kompleksno in drago opremo; 
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39. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Nujna potreba po gospodarskem razvoju in ustvarjanju delovnih mest pomeni, da je potreben 

nov politični pristop k pomorskemu gospodarstvu. Pobuda za modro rast združuje vizionarske 

predloge za sektorje prihodnosti znotraj uresničljivega in skladnega okvira ter odpira 

možnosti za velike sinergije med gospodarskimi sektorji, ki ne delujejo le na obalnih 

območjih Unije, temveč na njenem celotnem ozemlju. 

Evropa se obrača k morjem in oceanom 

Človeštvo se obrača k morjem in oceanom v upanju, da bodo lahko ponudili odgovore na vse 

večje pomembne izzive, s katerimi se zdaj srečujemo. Nove tehnologije, kot sta robotika in 

napredna podvodna oprema, raziskovalcem in podjetjem v EU zdaj omogočajo, da se obrnejo 

k morju, da bi se pomagali boriti proti podnebnim spremembam, razvili zdravila za resne 

bolezni, zagotovili redke rudnine itd. Na podlagi svoje dolge in močne pomorske tradicije 

Evropa zdaj razvija nove dejavnosti, kot so vetrne elektrarne na morju in odprtomorska 

akvakultura.  

Toda EU se obrača k morju tudi zato, ker ji tako narekujejo širša vprašanja. Potreba po 

zmanjšanju emisij ogljika je obudila zanimanje za pomorski prevoz na kratke razdalje in 

odpira pot obnovljivim oblikam izkoriščanja energije na morju. Čezmerno izkoriščanje 

kopenskih virov dviguje cene na svetovnih trgih in krepi gospodarske pobude za izkoriščanje 

rudninskih virov iz morskega dna. 

Priložnosti za modro rast 

V pomorskih in obalnih sektorjih je veliko priložnosti za inovacije in trajnostni razvoj, pod 

pogojem, da se vzpostavi ustrezen institucionalen operativni okvir. Pobuda Komisije za 

modro rast je utemeljena na obsežni študiji gospodarskega potenciala pomorskih in obalnih 

sektorjev, ki je prepoznala pet področij s posebnim potencialom za ustvarjanje delovnih mest 

in uporabo inovacij. To so modra energija (veter in ocean), akvakultura, pomorski in obalni 

turizem, ekstrakcija rudnin iz morja in modra biotehnologija. Z osredotočanjem na 

„pametno“, trajnostno in vključujočo rast Komisija modro rast upravičeno predstavlja kot 

pomorsko razsežnost strategije „Evropa 2020“.  

Modra rast še zdaleč ne želi nadomestiti celostne pomorske politike (CPP), temveč jo želi 

oživiti. Agenda CPP je temeljno orodje za vzpostavljanje potrebnih pogojev, ki bodo 

evropskim podjetjem omogočali ustvarjati dodano vrednost v modrem gospodarstvu. Poleg 

medsektorskih orodij je Komisija napovedala niz sektorskih pobud na petih ključnih področjih 

za okrepitev njihovih zmogljivosti. 

Modra rast z visoko zaposlenostjo in celostno trajnostjo 

Poročevalec pozdravlja pobudo za modro rast in predlagane ukrepe za urejanje in spodbujanje 

modrega gospodarstva. Toda osnutek poročila se osredotoča na dva temeljna izziva, ki sta še 

posebej pomembna za doseganje čim večjih koristi, povezanih z modro rastjo.  
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Najprej je treba zagotoviti, da bo delovna sila imela potrebna znanja in spretnosti za nove 

pomorske sektorje, da bo modra rast pomenila rast z visoko zaposlenostjo. Drugič, treba je 

zagotoviti celostno trajnost modre rasti, tj., da ne bo škodovala občutljivemu morskemu 

okolju in bo pomembno prispevala k boju proti podnebnim spremembam. 

V zvezi z rastjo z visoko zaposlenostjo predlagani ukrepi vključujejo naslednje: 

– ustanovitev in financiranje „evropskih sektorskih svetov za zaposlovanje ter znanja in 

spretnosti“ za prepoznavanje in evidentiranje novih trendov v zaposlovanju ter znanj in 

spretnosti in potrebnega usposabljanja; 

– povečanje privlačnosti morskih in pomorskih služb z regulativnimi in promocijskimi 

dejavnostmi; 

– podpiranje prizadevanj za oceno potreb po poklicnih znanjih in spretnostih na regionalni 

ravni ter zagotavljanje, da bodo podatki v „Evropski panorami spretnosti“ posodobljeni; 

– nove pobude za usposabljanje, ki spodbujajo mobilnost delovne sile, kot je večletni 

akcijski program za izmenjave študentov, učiteljev in mladih strokovnjakov po vzoru 

programa Erasmus; 

– sodelovanje med industrijo in izobraževalnimi ustanovami z namenom ustrezne priprave 

diplomantov na nove in spreminjajoče se poklice;  

– podporo sektorjem z visoko rastjo zaposlitev, kot sta turizem, povezan s križarjenji, in 

izkoriščanje energije vetra na morju.  

V zvezi z celostno trajnostjo predlagani ukrepi vključujejo naslednje: 

– zagotavljanje, da se bo pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih 

območij uporabljalo tako, da bo zagotovilo dobro okoljsko stanje morij do leta 2020 

(Okvirna direktiva o morski strategiji); 

– podpiranje raziskovalnih projektov ekstrakcije rudnin iz morja v povezavi s pozornim 

spremljanjem okoljskih vplivov; 

– vzpostavitev industrijske strategije za modro energijo za povečanje potenciala morja v 

boju proti podnebnim spremembam; 

– predlog zakonodaje med letom 2013 za modri pas v ladijskem prometu v EU za 

pospešitev prehoda s cest na morje;  

– popolno izvajanje zakonodaje EU za obravnavo naraščajočih težav z morskimi odpadki, 

kot so direktive o ravnanju z odpadki, o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora, o kakovosti vode in o morski strategiji; 

– spodbujanje organske akvakulture in varovanja zdravja potrošnikov v zvezi s hrano za 

ribe in upravljanjem posledic širjenja akvakulture. 

Pomorski in obalni turizem 
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Pomorski in obalni turizem imata pomembno vlogo v turističnem gospodarstvu EU in 

gospodarstvu obalnih območij, v mnogih od katerih sta glavni vir dohodka in zaposlitev. 

Evropska morja predstavljajo največji delež svetovnega trga za turistično rekreacijsko plovbo 

in prostočasna plovila (pri čemer Sredozemlje predstavlja 70 %), medtem ko je križarjenje 

hitro rastoč sektor s stalno rastjo svetovnega povpraševanja.   

Obalni in pomorski turizem imata potencial za odločilen prispevek k diverzifikaciji evropskih 

turističnih proizvodov in širjenju gospodarskih dejavnosti v notranjosti, s posebnim 

poudarkom na povezavi med primarnim in terciarnim sektorjem, kar pomeni, da na več 

različnih načinov koristita evropskemu turizmu in evropskemu gospodarstvu kot celoti. 

Toda podsektorji obalnega in pomorskega turizma se soočajo z velikimi izzivi, kot so 

razdrobljenost, ki spodkopava povezanost med obalnimi regijami EU, sezonskost, 

pomanjkanje infrastrukture, pomanjkanje raznolikosti in inovacij v zadevnih turističnih 

proizvodih, sezonske spremembe v obsegu zaposlitev v povezavi z visoko stopnjo 

koncentracije nekvalificirane delovne sile, visoke zahteve glede trajnosti in skladnosti z 

okoljskimi zavezami, nujna potreba po obravnavanju učinkov podnebnih sprememb, 

povečevanje povpraševanja na mednarodnem turističnem trgu po turističnih storitvah na 

visoki ravni in pritisk vse večje mednarodne konkurence. 

*** 

Da bi se sektorji modre rasti lahko v celoti razvili in uresničili svoj potencial za prispevek k 

evropskemu gospodarstvu, je potrebno strateško načrtovanje na ravni EU za zagotavljanje 

usklajevanja in sinergij med obstoječimi politikami ter razvojem novih pobud in 

instrumentov. Da bi v celoti izkoristili priložnosti, ki jih ponuja modra rast, morajo nosilci 

dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju združiti moči in delovati znotraj enotnega 

političnega okvira, ki upošteva nove prednostne naloge EU.   

 

 

 


