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5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (ENVI); comisii competente pentru aviz – Comisia pentru 

afaceri economice și monetare (ECON), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru 

transport și turism (TRAN), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru 
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- Comisia pentru resurse naturale a Comitetului Regiunilor urmează să aibă un schimb de opinii 

cu privire la noua abordare pentru o economie albastră durabilă în UE la 24 septembrie  2021.  

- Comitetul Economic și Social European va adopta o poziție în cadrul sesiunii plenare din 22-

23 septembrie 2021. 

- Consiliului UE a adoptat concluzii la 26 mai 2021. 

 

1. CONTEXT 

Oceanele acoperă mai mult de două treimi din suprafața Terrei și reprezintă un element 

vital al vieții pe planetă. Acestea reprezintă o sursă primară de alimente și sunt, de asemenea, 

esențiale pentru ciclul carbonului: reglează clima și produc cea mai mare parte a oxigenului 

din aer. În același timp, oceanele se confruntă cu presiuni, asociate în principal supraexploatării 

resurselor, poluării și efectelor schimbărilor climatice. În ultimii ani, poluarea oceanelor cu 

materiale plastice a ocupat un loc important pe agenda dezbaterilor.  

 Economia albastră cuprinde toate activitățile economice legate de oceane, mări și zone 

de coastă și acoperă sectoare tradiționale precum pescuitul, extracția petrolului și gazelor, 

transportul maritim și turismul costier, precum și industriile noi, cu creștere rapidă, cum ar fi 

energia eoliană offshore, energia oceanică și biotehnologia albastră. Aceasta prezintă un mare 

potențial de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de inovare. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=654
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pech/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0240&l=en
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În cadrul unei economii albastre durabile, activitățile maritime și costiere reconciliază 

dezvoltarea economică, îmbunătățirea mijloacelor de subzistență și incluziunea socială cu 

combaterea schimbărilor climatice, protejarea biodiversității și a ecosistemelor, utilizarea 

responsabilă a resurselor și atingerea obiectivului ambițios de reducere la zero a poluării. 

Raportul din 2020 privind economia albastră a UE oferă o imagine de ansamblu a 

performanței sectoarelor economice ale UE care au legătură cu oceanele și mediul costier. În 

2018, economia albastră a generat o cifră de afaceri de 750 de miliarde euro, a deținut 

aproximativ 5 milioane de persoane angajate, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 

11,6 % în comparație cu anul precedent. Raportul concluzionează că, deși sectoare precum 

turismul costier și marin, dar și pescuitul și acvacultura sunt grav afectate de pandemia de 

coronavirus, economia albastră în ansamblu prezintă un potențial enorm în ceea ce privește 

contribuția ei la o redresare economică ecologică.  

La nivel mondial, Uniunea Europeană este un actor activ în protejarea oceanelor și în 

modelarea guvernanței oceanelor depunând eforturi în vederea atingerii obiectivului de 

dezvoltare durabilă a oceanelor din cadrul Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Comisia a prezentat, la 17 mai 2021 o nouă abordare pentru o economie albastră 

durabilă în UE: o agendă detaliată și realistă pentru ca economia albastră să joace un rol major 

în realizarea obiectivelor Pactului ecologic european. Noua abordare oferă coerență între 

sectoarele economiei albastre, facilitează coexistența acestora și caută sinergii în spațiul 

maritim, fără a dăuna mediului. Acesta subliniază, de asemenea, necesitatea investițiilor în 

cercetare, competențe și inovare. 

Cu modele mai durabile, economia albastră va utiliza resursele oceanelor pentru a 

contribui la realizarea obiectivelor Pactului ecologic european privind o economie europeană 

mai rezilientă și neutră din punct de vedere climatic. Printre acestea se numără: 

 reducere cu 90 % a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul 

maritim1, care reprezintă peste 80 % din volumul comerțului mondial; 

 reducerea la minimum a impactului pescuitului asupra habitatelor marine prin 

măsuri precum specificațiile privind uneltele de pescuit; 

 asigurarea aspectului circular al sectoarelor economiei albastre2; 

 creșterea surselor de energiei din surse regenerabile offshore, care ar putea genera 

un sfert din energia electrică a UE în 20503; 

 contribuția la tranziția către un sistem alimentar durabil, cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, inclusiv prin dezvoltarea și promovarea acvaculturii cu impact scăzut 

asupra mediului4; 

                                                           
1 Decarbonizarea transportului maritim, precum și a operațiunilor de pescuit, va reduce emisiile de gaze cu efect 

de seră, precum și poluarea aerului și a apei și zgomotul subacvatic. În cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”, 

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri legislative pentru a stimula utilizarea combustibililor din surse 

regenerabile, cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
2 În ceea ce privește reciclarea navelor mari, Comisia Europeană intenționează să revizuiască, până în 2023, 

Regulamentul nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor pentru a extinde domeniul său de aplicare.  
3 Pentru a-și accelera dezvoltarea, în 2020, Comisia a publicat o nouă strategie a UE privind energia din surse 

regenerabile offshore, care urmărește să multiplice capacitatea de energie din surse regenerabile offshore de cinci 

ori până în 2030 și de 30 de ori până în 2050. 
4 În 2022, Comisia Europeană va prezenta o inițiativă privind algele pentru a sprijini dezvoltarea acestui sector 

inovator, care are potențialul de a deveni o sursă semnificativă de materii prime alternative alimentare și furajere 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În plus, inițiativele viitoare vor stabili noi standarde de comercializare 

https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/ships_en#ecl-inpage-436
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en#:~:text=%20EU%20strategy%20on%20offshore%20renewable%20energy%20,ambitious%20energy%20and...%203%20Documents.%20%20More%20
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 dezvoltarea de soluții bazate pe natură pentru a se adapta la creșterea nivelului mării, 

pentru a depolua zonele sau pentru a combate eutrofizarea5. 

Tehnologiile inovatoare, precum prelucrarea volumele mari de date, inteligența 

artificială, modelarea avansată, senzorii sofisticați și sistemele autonome ar putea transforma 

economia albastră în viitorul imediat. Șantierele navale trebuie să se pregătească pentru a 

produce nave cu emisii zero. În calitate de lider actual în producția de energie eoliană, a 

valurilor și a mareelor și cel mai mare spațiu maritim din lume, UE se află într-o poziție unică 

pentru a dezvolta energia din surse regenerabile offshore. 

Turismul maritim și costier reprezintă 60 % din ocuparea forței de muncă în economia 

albastră. Peste jumătate din unitățile de cazare turistică din UE sunt situate în zone de coastă. 

Acest sector a suferit efecte grave din cauza pandemiei. Comisia Europeană a adoptat o serie 

de inițiative menite să regenereze turismul sigur și să pregătească terenul pentru un sector mai 

rezilient și mai durabil.  

O economie albastră durabilă poate crea multe locuri de muncă atractive. Între 2017 și 

2018, ocuparea forței de muncă în domeniul energiei marine din surse regenerabile (eoliană 

offshore) a crescut cu 15 % și s-ar putea tripla până în 2030. Comisia va sprijini industria și 

institutele de formare profesională pentru a elimina lacunele în materie de competențe și pentru 

a pregăti forța de muncă calificată. 

În pofida beneficiilor unei economii albastre durabile, persistă diverse provocări în ceea 

ce privește punerea în aplicare a economiei albastre, cum ar fi accesul la finanțare pe termen 

lung la prețuri accesibile, lipsa de capacitate tehnologică, dezvoltarea condițiilor favorizante și 

abordarea aspectelor legate de mediu.  

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții  vor 

colabora cu statele membre pentru a răspunde nevoilor de finanțare existente în vederea 

reducerii poluării în mările europene și pentru a sprijini investițiile în inovarea albastră și în 

bioeconomia albastră. 

Principiul durabilității trebuie integrat în toate deciziile de investiții relevante, inclusiv 

cele private  așa cum este convenit, în inițiativa privind finanțarea economiei albastre 

durabile. Pentru a răspunde nevoilor specifice ale IMM-urilor din economia albastră, platforma 

BlueInvest oferă acestora sprijin personalizat, vizibilitate, acces la investitori și consiliere 

privind pregătirea investițiilor. Fondul de capital BlueInvest va mixa contribuțiile financiare 

de la bugetul UE și capitalul de risc privat pentru a finanța întreprinderile nou-înființate din 

domeniul tehnologiei albastre. 

 

3.POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UE 

3.1  Parlamentul European (PE) 

 Rezoluţia Parlamentului European din 8 septembrie 2015 referitoare la exploatarea 

potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă 

și creștere economică (2014/2240(INI)) 

                                                           
pentru a îmbunătăți informarea consumatorilor cu privire la durabilitatea ecologică și socială a fructelor de mare 

și a amprentei de carbon a acestora. 
5 Acesta este un proces natural sau artificial de îmbogățire cu materii organice și cu substanțe nutritive (nitrați, 

fosfați etc.) a apelor lacurilor si a bălților. Prin acțiunea sa pe termen lung, acest fenomen face ca apele să fie din 

ce în ce mai sărace în oxigen, distrugând în final fauna acvatică. 

https://www.unepfi.org/blue-finance/
https://www.unepfi.org/blue-finance/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0291_RO.html
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În această rezoluție PE subliniază rolul important al noilor tehnologii în contracararea 

degradării ecosistemelor marine și subliniază legăturile dintre economia albastră și cea 

ecologică, în special în ceea ce privește metodele inovatoare de curățare a mărilor, inclusiv 

reciclarea rentabilă a materialelor plastice poluante. Totodată, atrage atenția asupra faptului că 

statele membre și autoritățile regionale joacă un rol-cheie în ceea ce privește dezvoltarea 

economiei albastre și îndeamnă Comisia să sprijine și să promoveze toate formele de colaborare 

între statele membre și autoritățile regionale (pentru a răspunde lacunelor actuale din acest 

domeniu), cum ar fi inițiativele de programare în comun, implicând în același timp clusterele 

maritime, sectorul pescăresc și comunitățile locale. 

 Rezoluţia Parlamentului European din 2 iulie 2013 referitoare la Creșterea albastră: 

– consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport marin, maritim și de 

turism ale UE (2012/2297(INI)) 

În această rezoluție PE recunoaște rolul major pe care mările și oceanele îl vor juca într-

o măsură din ce în ce mai mare pe viitor în ceea ce privește creșterea economică la nivel 

mondial și subliniază că intensificarea activității economice asociată cu creșterea albastră nu 

trebuie să fie în detrimentul ecosistemelor marine și de coastă, care sunt extrem de sensibile, 

fiind printre primele afectate de consecințele schimbărilor climatice. 

3.2 Consiliul UE 

 Concluziile Consiliului privind o economie albastră durabilă –26 mai 2021 

Consiliul a adoptat concluzii privind o economie albastră durabilă, care se bazează pe 

patru piloni: oceane sănătoase, cunoaștere, prosperitate și echitate socială. Acestea subliniază 

necesitatea unei guvernanțe eficiente a oceanelor, bazată pe o economie albastră durabilă și se 

sprijină noua abordare pentru o economie albastră durabilă în UE. Totodată, statele membre 

sprijină buna guvernanță bazată pe cunoaștere, pe sensibilizare și pe înțelegerea oceanelor și 

mărilor, precum și pe condiții socioeconomice corecte și echitabile.  

3.3 Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

În cadrul celei de-a 8-a ședințe, din 20 mai 2021, a Comisiei pentru resurse naturale   s-

a stabilit numirea unui raportor pentru avizul privind economia albastră și acvacultura durabilă 

a UE, urmând ca în cadrul ședinței comisiei din 24 septembrie 2021 acesta să fie dezbătut și 

adoptat în cea de a 147-a sesiune plenară din 1-3 decembrie 2021. 

3.4 Comitetul Economic si Social European  

În cadrul sesiunii din 22-23 septembrie 2021 este programată dezbaterea și adoptarea 

avizului referitor la o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE. 

 

4. OPINII ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 Opinia Camerei Deputaților privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un 

nou Plan de acţiune privind economia circulară Pentru o Europă mai curată şi mai 

competitivă, COM(2014)98 – 34/6.10.20206 

Camera Deputaților recomandă tranziția către un model de creștere regenerativă, care 

să dea înapoi planetei mai mult decât ia de la aceasta și subliniază necesitatea sprijinirii 

                                                           
6 A se consulta pagina de examinare parlamentară a COM (2020)98. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0300
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9153-2021-INIT/ro/pdf
https://web.cor.europa.eu/ea/News/Pages/Mr-Bronius-Markauskas-appointed-CoR-rapporteur-on-Sustainable-Blue-Economy-and-Aquaculture.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-approach-sustainable-blue-economy-eu
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1795799347/HCD_COM(2020)_98_Anonimizat.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=624
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economiei circulare la nivel local, în mod special în cazul comunităților rurale mici cu resurse 

restrânse. 

 Opinia Camerei Deputaților privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva 

anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul 

cetățenilor, COM(2020)562 – 27/10.03.20217 

Camera Deputaților semnalează că mai sunt necesare eforturi la nivelul Uniunii pentru 

a asigura participarea tuturor factorilor interesați și a societății civile, la colectarea separată a 

deșeurilor biologice și la utilizarea acestora, precum și pentru a sprijini direct inițiativele 

comunităților locale mici, într-un mod care să răspundă provocărilor socioeconomice specifice, 

cu care acestea se confruntă. 

 

5. POZIȚIA ROMÂNIEI 

 Sinergia Mării Negre  

Sinergia Mării Negre reprezintă principala inițiativă a UE dedicată special regiunii. A 

fost lansată în 20078, pe perioada Președinției germane a Consiliului UE, ca urmare a 

demersurilor susținute și coordonate ale României, Bulgariei, Greciei. 

 În sesiunea de deschidere a celei de-a 13-a ediții a Forumului Organizațiilor 

Neguvernamentale de la Marea Neagră9 Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, a 

declarat că economia albastră poate contribui substanțial la redresarea economică ulterioară 

pandemiei de COVID-19, precum și la tranziția ecologică în spiritul Acordurilor de la Paris și 

al Pactului ecologic european.  

 În prima jumătate a anului 2019, Președinția română a Consiliului UE a avut între 

prioritățile de acțiune externă a UE şi promovarea cooperării regionale în regiunea Mării 

Negre, cu sprijinul UE. Unul dintre cele mai notabile rezultate din această perioadă este 

reprezentat de adoptarea, la 21 mai 2019, a două documente-cadru: Agenda maritimă comună 

pentru Marea Neagră și Agenda strategică de cercetare și inovare a Mării Negre. Ambele 

Agende sunt subsumate Sinergiei Mării Negre. În concluziile Consiliului UE, din 17 iunie 

2019, dedicate rolului UE în cooperare regională la Marea Neagră, se menționează că aceste 

două agende reprezintă un pas important către o cooperare regională consolidată în zona Mării 

Negre în ceea ce privește afacerile maritime și pescuitul, cu accent pe economia albastră. 

 În cadrul reuniunii ministeriale din cadrul Agendei maritime comune la Marea Neagră, 

din 11 decembrie 2020, România și-a reafirmat angajamentul față de cooperarea regională și 

dezvoltarea economică durabilă în regiunea Mării Negre, a subliniat importanța celor două 

documente-cheie adoptate în timpul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene. 

Acestea sunt cu atât mai importante în contextul recuperării post-pandemice, oferind tuturor 

actorilor implicați în regiune – autorități, actori economici, instituții academice și de cercetare, 

societate civilă, dar și organizații internaționale și instituții europene – repere pentru 

dezvoltarea sustenabilă a economiei albastre la Marea Neagră. 

                                                           
7 A se consulta pagina de examinare parlamentară a COM (2020)562. 
8 A se consulta Comunicarea Comisiei Europene din 2007. 
9 Forumul ONG-urilor la Marea Neagră reprezintă o inițiativă a Sinergiei Mării Negre.   

 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1982924027/HCD_COM(2020)_562.PDF
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/black-sea-synergy_en
https://blackseango.org/the-13th-edition-of-the-black-sea-ngo-forum-23rd-27th-of-november-2020-online-summary/
https://blackseango.org/
https://www.agerpres.ro/politica/2020/11/23/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-aurescu-afirma-ca-economia-albastra-poate-contribui-substantial-la-redresarea-post-covid-19--614676
https://www.agerpres.ro/politica/2020/11/23/forumul-ong-urilor-de-la-marea-neagra-aurescu-afirma-ca-economia-albastra-poate-contribui-substantial-la-redresarea-post-covid-19--614676
https://www.romania2019.eu/
http://www.mae.ro/node/49003
http://www.mae.ro/node/49003
http://www.mae.ro/node/49003
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10219-2019-INIT/ro/pdf
https://www.mae.ro/node/54537
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0160&from=EN
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/black-sea-synergy_en
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6. Linkuri utile: 

 Comunicat de presă al CE; 

 Întrebări și răspunsuri; 

 Fișă informativă privind o economie albastră durabilă 

 Dosar IPEX 

 

 

 

Mihaela Gîdei 

29 iulie 2021 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2341
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_2346
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_2355
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-0240

