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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille komission tiedonannon, jossa se toteaa, että on hyödynnettävä 

mahdollisimman hyvin Euroopan rannikoiden, merien ja valtamerien 

työllistämismahdollisuuksia sekä työllistymiseen liittyvää vuorovaikutusta maa- ja 

merialueiden välillä käyttäen hyväksi innovointia, joka on olennaisen tärkeää perinteisillä 

ja innovatiivisilla aloilla, kuten merenkulkualalla ja muussa meriliikennetoiminnassa, 

laivanrakennusteollisuudessa, matkailussa, vesiviljelyssä, kestävän energian tuotannossa, 

meribioteknologiassa, ympäristönsuojelussa, satama- ja huviveneinfrastruktuurissa ja 

kalastuksessa; 

2. toteaa, että merten ja valtamerten – merenpohja ja merten eliöstö mukaan luettuna – 

parempi tuntemus yhdessä ympäristövaikutusten arviointien kanssa mahdollistaa, että 

merten luonnonvaroja voidaan hyödyntää kestävällä tavalla ja parantaa tieteellistä 

perustaa, johon EU:n eri meripolitiikat nojaavat; 

3. painottaa, että pk-yrityksillä, start up -yrittäjillä ja perheyrityksillä on olennaisen tärkeä 

rooli sinisen talouden innovaatioiden ja työpaikkojen luomisessa; katsoo, että pk-yritysten 

luotonsaantimahdollisuuksia ja olemassa olevia yritysverkostoja (klusterit) olisi 

parannettava, jotta sinisen talouden aloille luodaan uusia korkealaatuisia ja kestäviä 

työpaikkoja; 

4. panee merkille parhaillaan väliarvioinnin yhteydessä tarkasteltavana olevat EU:n 

meriliikennepolitiikan strategiset tavoitteet ja suositukset vuoteen 2018 saakka ja tukee 

niitä täysimääräisesti; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä sinistä taloutta koskevan 

tiedon keräämisessä, prosessoimisessa ja vaihtamisessa myös paikallisella ja alueellisella 

tasolla; 

6. painottaa sinisen ja vihreän talouden välistä läheistä yhteyttä myös talous- ja 

työllisyyspoliittisessa mielessä, erityisesti mitä tulee innovatiivisiin menetelmiin merten 

puhdistamiseksi ja niistä löytyvän meriin kuulumattoman, ympäristölle vahingollisen ja 

joissakin tapauksissa karsinogeenisen muovijätteen kierrättämiseksi kannattavasti; 

7. uskoo, että luotettavamman tiedon saatavuus voisi edistää julkisia ja yksityisiä 

investointeja alalla; 

8. painottaa, että sinistä kasvua ei milloinkaan saisi tarkastella ottamatta huomioon 

vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin tai luonnonvarojen käyttöön sosiaalisen, taloudellisen 

ja ympäristöä koskevan kestävyyden hyväksi, mihin liittyy myös ekosysteemien suojelu ja 

ennallistaminen tieteellisen näytön pohjalta; painottaa taloudellisia mahdollisuuksia 

kehittää ja edistää Euroopassa innovatiivisia menetelmiä merten saastumisen estämiseksi, 
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sillä se lisääntyy huolestuttavasti muovijätteen, muovipartikkeleiden ja hajoavien 

mikroskooppisten muovikappaleiden vuoksi; 

9. painottaa meren ja merentutkimuksen merkitystä sekä laajempaa yhteistyötä näillä aloilla 

tutkijoiden, jäsenvaltioiden ja alueiden keskuudessa, jotta ylitetään nykyinen kuilu 

jäsenvaltioiden ja joidenkin alueiden maantieteellisten keskittymien välillä ja edistetään 

rannikkoalueiden kilpailukykyä sekä korkealaatuisten ja kestävien paikallisten 

työpaikkojen luomista; 

10. huomauttaa, että sinisen talouden kasvua ja työpaikkojen luomista koskeva potentiaali on 

mahdollista toteuttaa vain, jos investointeja on käytettävissä riittävästi; 

11. ottaa huomioon bioteknologian, syvänmerentutkimuksen ja vaihtoehtoisten 

energiamuotojen (tuuli, vuorovesi, merivirrat) tarjoamat uudet mahdollisuudet merten 

luonnonvarojen hyödyntämiseksi ja painottaa pk-yritysten mukanaolon tärkeyttä sekä 

kielteisiä vaikutuksia pitkän aikavälin työllisyyteen, jos raskas teollisuus ottaa näillä 

aloilla johtavan roolin; 

12. korostaa, kuinka tärkeää on parantaa osaamista uusien teknologioiden soveltamiseksi 

meriympäristössä ja lisätä tutkimuksen ja kehittämisen koordinointia, esittelyä ja 

käyttöönottoa kestävien työpaikkojen luomiseksi sekä osallistua Eurooppa 2020 -

strategian tavoitteiden täysimääräiseen saavuttamiseen; 

13. korostaa, että merellä tehtävään työhön liittyy korkea tapaturmariski, ja kehottaa 

jäsenvaltioita ja Euroopan unionia varmistamaan terveyden ja turvallisuuden suojelun 

korkean tason varusteiden, alusten ja työntekijöiden osalta; 

14. painottaa, että uuden kestävän sinisen talouden tukeminen ja kehittäminen on 

sisällytettävä Euroopan unionin kehityspolitiikkaan, ulkoiseen toimintaan ja Välimeren 

unionia koskeviin toimintatapoihin ja että Välimeren rannalla sijaitsevat Afrikan maat, Itä-

Afrikan saarivaltiot Intian valtameressä ja AKT-maiden talouskumppanuussopimusten 

kattamat saarivaltiot on nähtävä kumppaneina, kun pyritään luomaan kestävä sininen 

talous; 

15. katsoo, että siniseen talouteen kuuluu hyvin erilaisia aloja ja sen kehittäminen edellyttää 

korkeatasoista työvoimaa kaikilla näillä aloilla; kehottaa jäsenvaltioita edistämään sinisen 

talouden eri aloja koulutusohjelmissaan ja ottamaan huomioon virallisen koulutuksen ja 

arkioppimisen, elinikäisen oppimisen järjestelmät sekä kaksiosaisen koulutuksen; 

16. painottaa, että on keskityttävä ympäristönäkökohtiin ja meriympäristön laadun 

parantamiseen, jotta suojellaan kestävää sinistä taloutta tavoitteena parantaa kasvu- ja 

työllisyysmahdollisuuksia etenkin kehittyvien uusiutuvien energiamuotojen aloilla, kuten 

merituulivoiman alalla, muokkaamalla asianomaisia satamia ja varmistamalla, että 

erikoistuneella avomeriliikennealalla erittäin huolestuttavaan merituulivoimateollisuuden 

osaamisvajeeseen puututaan pikaisesti; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita 

ryhtymään toimiin tämän osaamisvajeen korjaamiseksi; painottaa tämän merkitystä myös 

valtamerienergian kannalta, kuten vuorovesi- ja aaltoenergia, osmoottinen ja 

merilämpöenergia sekä energia, jota merivirrat tuottavat; 
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17. katsoo, että meri-, rannikko- ja sisämaanmatkailu voivat vahvasti myötävaikuttaa 

talouskasvuun ja parempien ja kestävien työpaikkojen luomiseen, varsinkin yhteiskunnan 

heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, edellyttäen että tällaisessa matkailussa otetaan 

huomioon kestävän kehityksen periaate ja että sillä ei ole negatiivisia sosiaalisia tai 

ympäristöä koskevia vaikutuksia; kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan matkailun 

kehittämistä koskevia parhaita käytänteitä ja hakemaan komission tuella ratkaisuja kasvun 

ja työpaikkojen luomiseen rannikkoalueilla; 

18. painottaa, että vaikka Euroopan unioni on edelleen sinisen talouden globaali johtaja, 

kansainvälinen kilpailu alalla on kovaa ja ainoastaan maailmanlaajuisesti tasapuoliset 

toimintaolosuhteet voivat entistä paremmin turvata kestävän kasvun ja työpaikkojen 

luomisen unionissa tällä monitahoisella alalla; 

19. huomauttaa, että jäsenvaltioilla ja alueilla on keskeinen vastuu sinisen talouden 

kehittämisestä, ja kannustaa komissiota tukemaan ja edistämään jäsenvaltioiden ja 

alueiden välistä yhteistyötä, kuten yhteisiä ohjelma-aloitteita; painottaa, että siniseen 

talouteen liittyvää merkityksellistä taloudellista toimintaa on tärkeää koordinoida 

yhteisesti etenkin alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta mahdollistetaan 

rannikkoalueiden kestävä kehitys; 

20. painottaa, että on tärkeää kehittää sellaisia matkailun malleja, jotka tarjoavat vaihtoehdon 

aurinko- ja rantalomille tai täydentävät niitä kausiluonteisuuden tasapainottamiseksi, 

kuten eko- ja kulttuurimatkailu; 

21. painottaa Euroopan rannikkoalueiden elintärkeää roolia kestävän sinisen talouden 

kehittämisessä ja vaatii sen vuoksi uusia keinoja alueiden suoran mukanaolon ja 

osallistumisen varmistamiseksi; 

22. korostaa työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun merkitystä ja katsoo, että kaikkien 

sinisen talouden osapuolten olisi oltava edustettuina; painottaa, kuinka tärkeää on 

sidosryhmien kuuleminen sinisen talouden kehityksestä yleisesti, ja pitää tärkeänä, että 

mukaan otetaan sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat että alueelliset ja paikalliset 

viranomaiset; 

23. painottaa, että on lisättävä kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta merten tärkeydestä 

taloudellisena, kulttuurisena ja sosiaalisena voimavarana samoin kuin tutkimuksen ja 

vuoropuhelun roolista kokonaisvaltaisen kestävyyden saavuttamiseksi sidosryhmien ja 

kansalaisten välillä; 

24. kehottaa komissiota arvioimaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa 

sinisen talouden (alakohtaisia, kansallisia ja unionin tasoisia) rahoitustarpeita, jotta sen 

kasvuun ja työpaikkojen luomiseen liittyvät mahdollisuudet voidaan toteuttaa ja ottaa 

erityisesti huomioon pk-yritykset, start up -yrittäjät ja perheyritykset; 

25. katsoo, että kestävän talouskasvun maksimoimiseksi ja siniseen teknologiaan perustuvien 

korkealaatuisten ja kestävien työpaikkojen lisäämiseksi tutkijoita ja yrityksiä olisi 

kannustettava kehittämään yhdessä ideoita ja vaihtamaan parhaita käytänteitä kasvun ja 

työpaikkojen luomisen edistämiseksi; 
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26. katsoo, että meret ja rannikkoalueet ovat arvokas luonnonvara, jonka pitäisi olla yksi 

Euroopan unionin teollista renessanssia koskevien toimintatapojen tukipilareista; 

huomauttaa, että olisi ryhdyttävä toimiin sinisen teollisuuden elvyttämiseksi ja että 

samalla olisi tuettava Euroopan unionin talouden yhtenäisyyttä ja kestävää kehitystä 

etenkin niillä alueilla, joilla tämä potentiaali on jäänyt väliinputoajan asemaan 

globalisaatioprosessien tuloksena; 

27. katsoo, että tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihto voisi osaltaan myötävaikuttaa alan 

nopeaan ja kestävään kehitykseen; 

28. kiinnittää huomiota siniseen talouteen liittyvien sosioekonomisten järjestelmien toimien, 

alojen ja tieteenalojen monitahoisuuteen ja pitää näin ollen äärimmäisen tärkeänä lisätä 

kykyä sopeutua muutoksiin, innovaatioihin ja monialaisuuteen sekä muokata inhimillisen 

pääoman koulutusta. 
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