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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 

och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens meddelande, vars syfte är att genom 

innovation dra full nytta av de europeiska kusternas, havens och oceanernas 

sysselsättningspotential och samspelet mellan land och hav när det gäller sysselsättning – 

en nyckelfaktor inom traditionella och innovativa sektorer som sjöfart och andra 

sjötransporter, skeppsbyggnad, turism, vattenbruk, hållbar energiproduktion, marin 

bioteknik, miljöskydd, infrastruktur för hamnar och fritidsbåtar samt fiske. 

2. Europaparlamentet framhåller att bättre förståelse av haven och oceanerna, exempelvis 

havsbottnen och livet i havet, i kombination med miljökonsekvensbedömningar kommer 

att möjliggöra ett hållbart utnyttjande av marina resurser och förbättra de vetenskapliga 

grunder som EU:s olika havspolitiska strategier bygger på. 

3. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag, nystartade företag och 

familjeföretag har en viktig funktion att fylla när det gäller innovation och sysselsättning i 

den blå ekonomin. Parlamentet anser det nödvändigt att ge bättre tillgång till krediter för 

små och medelstora företag och förbättra befintliga företagsnätverk (kluster) för att skapa 

hållbara arbetstillfällen av god kvalitet i de olika sektorerna av den blå ekonomin. 

4. Europaparlamentet noterar och stöder helhjärtat de strategiska målen och 

rekommendationerna för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018, som för närvarande ses över i 

samband med en halvtidsöversyn. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 

samla in, behandla och utbyta data om den blå ekonomin, även på lokal och regional nivå. 

6. Europaparlamentet framhåller den nära, även ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska, 

kopplingen mellan den blå ekonomin och den gröna ekonomin, särskilt i fråga om 

innovativa metoder för att sanera haven och för att på ett lönsamt sätt återvinna 

systemfrämmande, miljöfarlig och i vissa fall cancerframkallande plast som finns i havet. 

7. Europaparlamentet anser att tillgång till mer tillförlitliga data skulle kunna främja 

offentliga och privata investeringar i sektorn. 

8. Europaparlamentet understryker att blå tillväxt aldrig får frikopplas från effekter på miljö 

och människor och från en resursanvändning som tar hänsyn till social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet, vilket också inbegriper skydd och återställande av ekosystem 

baserat på vetenskapliga rön. Parlamentet betonar den ekonomiska möjligheten att i 

Europa utveckla och främja innovativa metoder för att motverka havsföroreningar, bland 

annat de allt mer alarmerande föroreningarna genom plastavfall, plastiglomerater och 

mikroplastpartiklar som löser upp sig. 

9. Europaparlamentet betonar betydelsen av havs- och sjöfartsforskning och av mer 

samarbete kring dessa sektorer bland forskare, medlemsstater och regioner för att 
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överbrygga den klyfta som finns mellan medlemsstaterna och den geografiska 

koncentrationen i vissa områden och för att öka kustområdenas konkurrenskraft och skapa 

hållbara lokala arbetstillfällen av god kvalitet. 

10. Europaparlamentet påpekar att den blå ekonomins potential att skapa tillväxt och 

sysselsättning endast kan tillvaratas med tillräckliga investeringar. 

11. Med tanke på de nya möjligheterna att tillvarata havsresurserna tack vare bioteknik, 

djuphavsexploatering och alternativ energi (vind, tidvatten, havsströmmar) framhåller 

Europaparlamentet betydelsen av små och medelstora företags deltagande och pekar på 

den negativa effekten på den varaktiga sysselsättningen av att den tunga industrin får en 

ledande roll i dessa sektorer. 

12. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att förbättra de nödvändiga kunskaperna 

för att den nya tekniken ska kunna tillämpas på den marina miljön och att förstärka 

samordning, demonstration och spridning av forskning och utveckling för att skapa 

hållbara arbetstillfällen och bidra till att målen i Europa 2020-strategin uppnås i sin helhet. 

13. Europaparlamentet betonar att arbete till sjöss är förenat med en hög olycksrisk och 

uppmanar medlemsstaterna och EU att säkerställa en hög hälso- och säkerhetsskyddsnivå i 

fråga om utrustning, fartyg och arbetstagare. 

14. Europaparlamentet betonar att stöd till och utveckling av en ny, hållbar blå ekonomi måste 

ingå i EU:s utvecklingspolitik, EU:s externa politik och i politiken inom ramen för 

Europa-Medelhavspartnerskapet, och att afrikanska länder som gränsar till Medelhavet, de 

östafrikanska östaterna i Indiska oceanen samt östater som omfattas av ekonomiska 

partnerskapsavtal för AVS måste ses som partner när en hållbar blå ekonomi byggs upp. 

15. Europaparlamentet anser att den blå ekonomin utgörs av mycket olika sektorer och att 

dess utveckling kräver högkvalificerad arbetskraft inom samtliga sektorer. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att främja den blå ekonomins olika sektorer i sina 

utbildningsprogram, med hänsyn till formell och informell utbildning, system för livslångt 

lärande och varvad utbildning. 

16. Europaparlamentet framhåller behovet av att fokusera på miljöaspekter och på att förbättra 

kvaliteten på den marina miljön i syfte att slå vakt om en hållbar blå ekonomi med målet 

att öka dess tillväxt- och sysselsättningspotential, särskilt i tillväxtsektorer för förnybara 

energikällor, såsom havsbaserad vindkraft, genom att omforma de berörda hamnarna och 

se till att man för den specialiserade offshoretransportsektorn snarast möjligt åtgärdar den 

djupt oroväckande kompetensluckan inom den havsbaserade vindindustrin.  Parlamentet 

uppmanar därför med kraft kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 

råda bot på detta kompetensunderskott, och framhåller betydelsen av detta även för 

havsenergi, såsom tidvattenenergi, vågenergi, saltgradientenergi och 

temperaturgradientenergi samt energi från havsströmmar. 

17. Europaparlamentet anser att kust-, havs- och inlandsturismen bidrar starkt till ekonomisk 

tillväxt och till bättre och hållbara arbetstillfällen, särskilt för de mest utsatta 

samhällsgrupperna, så länge denna verksamhet tar hänsyn till principen om hållbar 

utveckling och inte medför negativa sociala eller miljömässiga konsekvenser. Parlamentet 



 

AD\1063414SV.doc 5/7 PE552.096v02-00 

 SV 

uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa praxis i politiken för turismutveckling och att 

med stöd av kommissionen titta på lösningar i fråga om att skapa tillväxt och 

sysselsättning i kustregioner. 

18. Europaparlamentet betonar att EU fortfarande är världsledande inom den blå ekonomin, 

men att den internationella konkurrensen i sektorn är stenhård och att det endast är med 

lika villkor på global nivå som man ytterligare kan säkerställa hållbar tillväxt och 

europeiskt jobbskapande inom denna komplexa sektor. 

19. Europaparlamentetet framhåller att medlemsstaterna och regionerna har en central roll i 

utvecklingen av den blå ekonomin, och uppmanar med kraft kommissionen att stödja och 

uppmuntra samarbete mellan dessa aktörer, till exempel genom initiativ för en gemensam 

programplanering. Parlamentet betonar att gemensam samordning, särskilt på regional och 

lokal nivå, av all relevant ekonomisk verksamhet som rör den blå ekonomin är viktig för 

att åstadkomma en hållbar utveckling i kustområdena. 

20. Europaparlamentet framhåller vikten av att utveckla turismmodeller som erbjuder 

alternativ eller komplement till sol och bad, och som bidrar till att motverka 

säsongsberoendet, såsom ekoturism och kulturturism. 

21. Europaparlamentet framhåller den avgörande roll som europeiska kustregioner spelar i 

utvecklingen av en hållbar blå ekonomi, och efterlyser därför nya sätt att säkra 

regionernas direkta inblandning och deltagande. 

22. Europaparlamentet framhåller den sociala dialogens betydelse och anser att alla 

arbetsmarknadsparter som är involverade i den blå ekonomin bör vara representerade.  

Parlamentet lyfter fram betydelsen av samråd med berörda parter om den blå ekonomins 

utveckling i allmänhet, bland annat med det civila samhället och med regionala och lokala 

myndigheter. 

23. Europaparlamentet lyfter fram behovet av att öka det civila samhällets medvetenhet om 

havets betydelse som ekonomisk, kulturell och social resurs samt betydelsen av forskning 

och dialog för att uppnå integrerad hållbarhet mellan aktörer och medborgare. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samordning med medlemsstaterna 

och regionerna uppskatta den blå ekonomins finansieringsbehov (på sektoriell, nationell 

och europeisk nivå) för att tillvarata dess potential att skapa tillväxt och sysselsättning, 

med särskild hänsyn till nyföretagare, små och medelstora företag samt familjeföretag. 

25. Europaparlamentet anser att man, för att maximera en hållbar ekonomisk tillväxt och öka 

skapandet av hållbara arbetstillfällen av god kvalitet baserat på blå teknik, bör uppmuntra 

gemensam idéutveckling och utbyte av bästa praxis mellan forskning och näringsliv och 

därigenom främja sysselsättning och jobbskapande. 

26. Europaparlamentet menar att haven och kusterna är värdefulla resurser som bör utgöra en 

av pelarna i EU:s politik för en industriell renässans. Parlamentet understryker att man bör 

vidta åtgärder för att återvitalisera den blå ekonomin och samtidigt stödja en 

sammanhållen europeisk ekonomi och hållbar utveckling, särskilt i de regioner där denna 

potential har begränsats på grund av globaliseringen. 
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27. Europaparlamentet anser att utbyte av information och bästa praxis skulle kunna bidra till 

en snabb och hållbar utveckling av sektorn. 

28. Europaparlamentet framhåller komplexiteten av verksamheter, sektorer och discipliner 

inom de socioekonomiska system som deltar i den blå ekonomin, och anser därför att det 

är mycket viktigt att öka förmågan att anpassa sig till förändring, innovation och 

tvärfacklighet och att anpassa utbildningen av personalen. 
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