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NOTĂ 
Sursă: Secretariatul General al Consiliului 
Destinatar: Delegațiile 
Subiect: Conferința ministerială informală privind politica maritimă integrată: Declarația 

de la Limassol (Limassol, 8 octombrie 2012) 
 
 

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor, spre informare, Declarația de la Limassol aprobată în 

cadrul Conferinței ministeriale informale privind politica maritimă integrată, desfășurată la Nicosia 

la 7 octombrie 2012.  

 

_________________
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ANEXĂ 

 

Proiect de declarație a miniștrilor europeni responsabili cu politica maritimă integrată și a 

Comisiei Europene privind o agendă marină și maritimă pentru creștere economică și 

locuri de muncă 

„Declarația de la Limassol” 

 

Subsemnații, miniștri responsabili cu politica maritimă integrată din statele membre ale 

Uniunii Europene, din Croația și din Spațiul Economic European, sub președinția lui 

Efthemios Flourentzou, Ministrul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, și în prezența 

lui Demetris Christofias, Președintele Republicii Cipru, a lui José Manuel Barroso, 

Președintele Comisiei Europene, și a Mariei Damanaki, Comisarul pentru Afaceri 

Maritime și Pescuit, întruniți cu ocazia reuniunii ministeriale informale derulate la 

Nicosia, în Cipru, la 7 octombrie 2012, am convenit următoarele: 

 

1. Având în vedere că, din cauza contextului economic actual, Uniunea Europeană trebuie să 

găsească o cale rapidă și eficientă de redresare, bazată pe o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii; Recunoscând că statele membre trebuie să abordeze obiectivele 

Strategiei Europa 2020 din perspective inovatoare care să permită degajarea de noi surse de 

creștere economică și de locuri de muncă;  

2. Recunoscând că sectoarele marin și maritim sunt motoare esențiale pentru creștere și locuri 

de muncă în economia UE, având în vedere că valoarea adăugată brută anuală a acestora se 

ridică la 495 de miliarde de euro, că 5,4 milioane de europeni sunt angajați în aceste sectoare 

în toate statele membre ale UE și că 88 de milioane de europeni lucrează în regiunile costiere, 

unde locuiesc peste 205 milioane de europeni;  

3. Subliniind că statele membre ale UE posedă mai multe bazine maritime în comun cu țările 

terțe și că bazinele maritime, regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări 

asociate reprezintă căi strategice dinspre și către piața internă și sunt importante pentru 

dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii maritime integrate; 
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4. Recunoscând că dezvoltarea unei abordări integrate a afacerilor maritime începând cu 2007, 

coerentă cu alte politici sectoriale, contribuie la consolidarea capacității Europei de a 

valorifica la maximum utilizarea durabilă a oceanelor, a mărilor și a coastelor, protejând 

totodată siguranța oamenilor și sănătatea oceanelor și a mărilor;  

5. Recunoaștem valoarea bunurilor și a serviciilor aferente ecosistemelor marine și protecția 

mediului marin drept un element important pentru dezvoltarea durabilă și pentru prosperitate;  

6. Subliniind importanța promovării dialogului, a cooperării consolidate și a schimbului de cele 

mai bune practici privind afacerile maritime la nivel regional și internațional; Reamintind că 

toate activitățile la nivelul oceanelor și mărilor, inclusiv cele derulate în cadrul PMI, ar trebui 

să se desfășoare în conformitate cu cadrul juridic stabilit de Convenția Națiunilor Unite 

privind dreptul mării (UNCLOS) și de alte convenții internaționale relevante în vigoare. 

O AGENDĂ MARINĂ ȘI MARITIMĂ DINAMICĂ PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ 

ȘI LOCURI DE MUNCĂ 

 

7. Afirmăm că mările și oceanele Europei oferă domenii neexplorate pentru inovare, creștere 

durabilă și ocuparea forței de muncă;  

8. Subliniem că Strategia Europa 2020 ar trebui sprijinită printr-o agendă dinamică pentru mări 

și oceane care să sprijine potențialul de creștere, de competitivitate și de creare de locuri de 

muncă în vederea unei economii albastre durabile;  

9. Solicităm instituțiilor europene să sprijine dezvoltarea durabilă a activităților marine și 

maritime în contextul cadrului financiar multianual 2014 – 2020, și anume în cadrul politicii 

de coeziune, fără a aduce atingere rezultatului negocierilor aflate în curs de desfășurare; 

10. Sprijinim dezvoltarea și punerea în aplicare corespunzătoare a strategiilor integrate privind 

bazinele maritime și a celor macroregionale, acestea reprezentând platforme importante 

pentru generarea creșterii durabile în regiunile costiere. 
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Ținând seama de aspectele menționate anterior, confirmăm obiectivele noastre comune privind o 

agendă marină și maritimă europeană și acționăm pentru realizarea acestora, în special: 

11. Pentru a crește competitivitatea sectorului transportului maritim al UE, pentru a păstra 

rolul său de lider în lume și pentru a crește ponderea transportului maritim pe distanță scurtă 

în comerțul din cadrul UE, consolidând în același timp infrastructura porturilor și serviciile 

din UE;  

12. Pentru a maximiza ocaziile de inovare în industria europeană a construcțiilor și a 

echipamentelor navale pentru îmbunătățirea randamentului din punct de vedere ecologic al 

navelor, pentru diversificarea prin intermediul sectoarelor emergente și pentru exploatarea 

cererii în creștere de ambarcațiuni de agrement; 

13. Pentru a contribui la obiectivele Strategiei UE 2020 în ceea ce privește emisiile de dioxid de 

carbon și energia din surse regenerabile și pentru a crea noi șanse de angajare prin 

sporirea producției și a exploatării energiei din surse marine regenerabile, pentru 

consolidarea poziției de lider a UE la nivel mondial; 

14. Pentru a asigura disponibilitatea neîntreruptă pe piața europeană a energiei și a 

serviciilor asociate acesteia; fără a compromite siguranța oamenilor și sănătatea oceanelor și a 

mărilor; 

15. Pentru a sprijini cercetarea și inovarea în scopul îmbunătățirii durabilității și a 

competitivității acvaculturii și al stimulării activităților durabile de pescuit mai ales prin 

creșterea selectivității și prin crearea unor produse cu o valoare adăugată sporită; 

  
16. Pentru a încuraja cultivarea produselor acvatice în vederea stimulării potențialului de 

creștere a acvaculturii algelor și a altor bioproduse. Pentru a susține dezvoltarea sectorului 

biotehnologiei albastre și pentru a promova accesul și împărțirea corectă și echitabilă a 

beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor genetice; 

17. Pentru a sprijini dezvoltarea unui turism costier și maritim deosebit de diversificat și 

durabil în Europa, incluzând patrimoniul maritim și de coastă, activitățile nautice, de 

croazieră și de agrement, prin abordarea chestiunilor legate de competitivitate, de caracterul 

sezonier, de diversificarea produselor, de conectivitate și de îmbunătățirea infrastructurii și a 

competențelor;  
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18. Pentru a încuraja dezvoltarea de noi tehnologii pentru recoltarea sigură și durabilă a 

zăcămintelor de minerale marine prin dezvoltarea unor posibilități noi pentru explorarea și 

exploatarea durabile ale materiilor prime pentru industrie și pentru tehnologiile ecologice.  

ECONOMIA ALBASTRĂ PENTRU O CREȘTERE ECONOMICĂ INTELIGENTĂ,  

DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII 

Reafirmăm că putem stimula creșterea economică prin politici publice coerente și eficiente, care să 

stabilească condițiile necesare pentru dezvoltarea deplină a economiei albastre. Acestea ar reduce 

sarcinile administrative și de reglementare și ar elimina blocajele din calea inovării și a investițiilor. 

Prin urmare, solicităm părților implicate: 

19. Să intensifice inovarea și cercetarea în domeniul marin și maritim pentru a asigura o 

cercetare orientată și transversală care să urmărească realizarea potențialului important de 

creștere al economiei albastre, în special prin intermediul Orizont 2020; 

20. Să acționeze în sensul dezvoltării și al accesibilității efective a cunoștințelor privind 

mediul marin mai ales prin îmbunătățirea observării oceanelor, prin cercetarea științifică în 

domeniul marin și prin realizarea unei hărți a fundului mărilor și oceanelor din statele membre 

până în 2020; 

21. Să sprijine integrarea supravegherii maritime în scopul realizării unui mediu comun de 

schimb al informațiilor pentru domeniul maritim al UE activ și operațional până în 2020, 

drept modalitate eficientă și rentabilă de a proteja interesele UE; 

22. Să sublinieze importanța unei mai bune guvernanțe maritime care să includă o mai bună 

cooperare, la nivelul corespunzător, între autoritățile competente care îndeplinesc funcții prin 

care se asigură îmbunătățirea nivelului de curățenie, de siguranță și de securitate al mărilor și 

oceanelor; 

23. Să îmbunătățească transparența planificării pentru investiții și o abordare echilibrată între 

sectoarele și factorii implicați relevanți, prin desfășurarea planificării spațiale maritime și 

gestionarea integrată a zonelor de coastă în statele membre și în zonele transfrontaliere ale 

acestora, pentru a asigura coerența cu obiectivele de mediu, societale și economice; 
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24. Să realizeze sau să mențină starea ecologică bună a mediului marin până în 2020, prin 

continuarea punerii în aplicare efective a obligațiilor prevăzute în Directiva-cadru privind 

strategia pentru mediul marin, reprezentând pilonul de mediu al PMI, inclusiv dezvoltarea 

unei rețele coerente de zone marine protejate, și să pună în aplicare Strategia UE în domeniul 

biodiversității pentru 2020; 

25. Să introducă practici adecvate de gestionare, prevenire și adaptare, pentru a crește rezistența 

zonelor costiere, a ecosistemelor marine și a activităților maritime la impactul schimbărilor 

climatice; 

26. Să dezvolte carierele în domeniul marin și maritim și să sporească atractivitatea acestora 

prin eliminarea decalajului dintre educație, știință și industrie, prin asigurarea formării 

corespunzătoare și prin promovarea unei culturi a siguranței și a mobilității profesionale 

adecvate;  

27. Să asigure că comunitățile locale, forța de lucru din regiunile periferice ale Europei și 

societatea civilă participă la dezvoltarea activităților inovatoare și obțin avantaje din 

acestea, mai ales prin grupurile maritime europene și prin cooperarea cu partenerii sociali; 

28. Să intensifice cooperarea sectorială și transsectorială, să facă schimb de cele mai bune 

practici și să promoveze dialogul la nivel internațional, național și regional, atât între statele 

membre, cât și cu țările terțe care posedă un bazin maritim în comun cu UE, precum și cu 

organizațiile internaționale și regionale; 

29. Solicităm Consiliului să aprobe această agendă politică, drept componentă importantă a 

strategiei Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, iar Comisiei și viitoarelor 

președinții, în strânsă cooperare cu alte instituții ale UE, să adopte inițiativele corespunzătoare 

și să stabilească etape de referință, plecând de la prezenta declarație, pentru a continua 

dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii maritime integrate. 

 

 

 

_________________ 


