Cu fiecare strop de apă pe care îl bei, cu fiecare suflare a ta,
te conectezi cu marea. Nu contează unde anume ești pe
pământ.
Sylvia Earle
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eveniment care readuce în prim plan problematica poluării
şi reducerii populaţiei acvatice la nivel mondial.
Marea a influenţat viaţa multor civilizaţii care s-au
folosit de uriaşul potenţial al mării pentru a-şi atinge
principalele scopuri, ştiind că în adâncuri se ascunde un
imens izvor de materii prime și hrană.

Tema din acest an este „Transport maritim durabil
pentru o planetă durabilă” , oferind oportunitatea de a
crește gradul de conștientizare a obiectivelor de dezvoltare
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și de a prezenta
lucrările pe care Organizația Maritimă Internațională (IMO)
și statele sale membre le întreprind pentru atingerea
obiectivelor stabilite.
Ziua Internațională a Mediului Marin este destinată să
sensibilizeze
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evidențieze importanța economică a industriei maritime și
să pună în valoare zonele costiere .
Industria
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cu
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reglementare al IMO, a început deja tranziția către acest
viitor durabil. IMO a adoptat și va continua să dezvolte
măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
reducerea conținutului de sulf din păcura navelor, punerea
în aplicare a Convenției privind gestionarea apei de balast,
protejarea regiunilor polare, reducerea deșeurilor marine,
îmbunătățirea
electronic
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de
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informații,
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participarea femeilor în comunitatea maritimă.
Pandemia COVID-19 a evidențiat profesionalismul și
sacrificiul celor două milioane de navigatori care servesc pe
flota comercială mondială.

Totodată, mediul marin dispune de surse de energie,
cum ar fi zăcămintele de ţiţei, gaze naturale şi nu în
ultimul rând, valurile şi curenţii, a căror periodicitate şi
valoare sunt de un real folos obţinerii energiei, motiv
pentru care, pe platforma continentală a multor ţări din
întreaga lume se derulează activităţi de prospectare şi de
exploatare a ţiţeiului şi a gazelor naturale aflate în
adâncuri.
Mediul marin este o moştenire preţioasă care trebuie
protejată, conservată şi refăcută, obiectivul final fiind acela
de a menţine biodiversitatea şi de a asigura mării, aspecte
variate şi dinamice, astfel încât să fie curată, sănătoasă și
nu în ultimul rând productivă.
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