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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise, mille eesmärk on täielikult kasutada Euroopa 

rannikualade, mere ja ookeaniga seotud tööhõivepotentsiaali ning maismaa ja merega 

seotud tööhõive vastastikust mõju innovatsiooni abil, mis on oluline nii traditsioonilistes 

kui ka uuenduslikes sektorites nagu mereveod ja muu transport, laevaehitus, turism, 

vesiviljelus, säästev energiatootmine, merebiotehnoloogia, keskkonnakaitse, sadama- ja 

lõbusõidulaevanduse infrastruktuurid ning kalandus; 

2. tuletab meelde, et merede ja ookeanide, sealhulgas merepõhja ja mereelustiku parem 

tundmine ning keskkonnamõju hindamine võimaldab mereressursse säästlikult kasutada, 

täiustades ELi merenduspoliitika teaduslikke aluseid; 

3. rõhutab, et VKEdel, idufirmadel ja pereettevõtetel on meremajanduse innovatsioonis ja 

töökohtade loomisel tähtis roll; leiab, et VKEde parem juurdepääs laenudele ja 

olemasolevate ärivõrgustike (klastrite) täiustamine on vajalik, et luua meremajanduse 

valdkonnas kvaliteetseid ja kestlikke töökohti; 

4. võtab teadmiseks strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi 

meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani, mida praegu vahekokkuvõtte raames läbi 

vaadatakse, ning toetab neid täielikult; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha koostööd meremajanduse andmete kogumisel, 

töötlemisel ja vahetamisel, sealhulgas kohalikul ja piirkondlikul tasandil; 

6. rõhutab meremajanduse ja keskkonnasäästliku majanduse tihedaid seoseid, sealhulgas 

majanduse ja tööhõivepoliitika seisukohast, eelkõige seoses uuenduslike mere 

puhastamise meetoditega ning merekeskkonnale võõraste, keskkonda kahjustavate ja 

osaliselt kantserogeensete plastmaterjalide tulusa ringlussevõtuga; 

7. usub, et usaldusväärsemate andmete olemasolu soodustaks avaliku ja erasektori 

investeerimist meremajandusse; 

8. rõhutab, et meremajanduse kasvu käsitlemisel ei tohiks jätta arvesse võtmata selle mõju 

keskkonnale ja inimestele ning loodusvarade kasutamisele sotsiaalse ja majandusliku 

kestlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse seisukohast, mis hõlmab ka ökosüsteemide kaitset ja 

taastamist teaduslike andmete alusel; rõhutab majanduslikke võimalusi, mida pakub 

uuenduslike meetodite arendamine ja edendamine Euroopas, et vähendada merereostust, 

sealhulgas aina murettekitavamat plastjäätmete, plastglomeraatide ja laguneva mikroplasti 

kogust; 

9. rõhutab mere- ja merendusuuringute tähtsust ning teadlaste, liikmesriikide ja piirkondade 

koostöö tugevdamise olulisust nendes valdkondades, et ületada lõhed liikmesriikide vahel 

ja ühtlustada geograafilist koondumist mõnedes piirkondades ning edendada rannikualade 

konkurentsivõimet ja kvaliteetsete ning püsivate kohalike töökohtade loomist; 
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10. märgib, et meremajanduse kasvu ja töökohtade loomise potentsiaal on saavutatav üksnes 

piisavate investeeringutega; 

11. võttes arvesse uusi võimalusi mere loodusvarade kasutamiseks, mida pakuvad 

biotehnoloogia, süvamereuuringud ja alternatiivsed energiaallikad (tuul, lained, 

merehoovused), rõhutab VKEde osalemise olulisust ja hoiatab, et kui rasketööstus saab 

nendes sektorites ülekaalu, pärsib see pikaajalist tööhõivet; 

12. rõhutab, et tähtis on parandada oskusi uue tehnoloogia rakendamiseks merekeskkonnas 

ning tugevdada teadus- ja arendustegevuse koordineerimist, demonstreerimist ja 

kasutuselevõttu, et luua püsivaid töökohti ning toetada strateegia „Euroopa 2020” 

eesmärkide täielikku saavutamist; 

13. rõhutab, et meretööga kaasneb suur tööõnnetuste oht, ning kutsub liikmesriike ja ELi üles 

tagama töötajate tervise ja ohutuse kõrgetasemelist kaitset seoses seadmete ja alustega; 

14. rõhutab, et uue säästva meremajanduse edendamine ja arendamine peab kuuluma ELi 

arengu- ja välispoliitikasse ning Vahemere Liidu poliitikasse ning et Vahemere-äärsete 

Aafrika riikidega, Ida-Aafrika saareriikidega India ookeanis ning Aafrika, Kariibi mere ja 

Vaikse ookeani piirkonna (AKV) majanduspartnerluslepingutega hõlmatud saareriikidega 

tuleb säästva meremajanduse loomiseks koostööd teha; 

15. on seisukohal, et meremajandus hõlmab väga erinevaid sektoreid ja et selle areng eeldab 

kõigis neis sektorites suurte oskustega tööjõudu; palub liikmesriikidel oma hariduskavades 

edendada meremajanduse eri sektoreid, võttes arvesse kooli- ja kogemusõpet, elukestva 

õppe süsteeme ning teooriat ja praktikat ühendavat õpet; 

16. rõhutab, et tuleb keskenduda keskkonnaaspektidele ja merekeskkonna kvaliteedi 

parandamisele, et tagada kestlik meremajandus ning suurendada selle kasvu- ja 

tööhõivepotentsiaali, eelkõige tärkavates taastuvenergiasektorites, nagu avamere 

tuuleenergiasektor, kujundades ümber asjaomaseid sadamaid ja hoolitsedes selle eest, et 

spetsialiseerunud avamerelaevanduse avamere-tuuleparkide valdkonnas oskustöötajate 

nappust kiiresti vähendatakse; soovitab siinjuures tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 

võtaksid meetmeid selle nappuse ületamiseks; toonitab, et see on oluline ka avamere 

energia, nagu loodete, lainete, osmootse energia, ookeani soojusenergia ja 

ookeanihoovuste energia rakendamisel; 

17. on seisukohal, et ranniku-, mere- ja sisemaaturism võib anda suure panuse majanduskasvu 

ning paremate ja kestlike töökohtade loomisse, eelkõige kõige nõrgemas seisundis 

ühiskonnarühmade jaoks, tingimusel, et võetakse arvesse säästva arengu põhimõtet ja 

turism ei kahjusta ühiskonda ega keskkonda; ergutab liikmesriike turismiarenduse 

parimaid tavasid jagama ja koostöös komisjoniga rannikupiirkondade majanduskasvu ning 

tööhõive suurendamiseks lahendusi otsima; 

18. rõhutab asjaolu, et kuigi Euroopa Liit on meremajanduses endiselt maailmas 

juhtpositsioonil, on rahvusvaheline konkurents selles sektoris terav ja üksnes 

ülemaailmselt võrdsed võimalused võivad veelgi kindlustada kestlikku majanduskasvu ja 

Euroopas töökohtade loomist selles keerulises sektoris; 
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19. juhib tähelepanu tõsiasjale, et põhivastutus meremajanduse arendamise eest lasub 

liikmesriikidel ja piirkondadel, ning ergutab komisjoni toetama ja edendama nende 

koostööd, näiteks ühise kavandamise algatuste abil; rõhutab, et rannikualade säästva 

arengu huvides on oluline kogu meremajandusega seotud majandustegevust ühiselt 

kooskõlastada, eelkõige piirkondlikul ja kohalikul tasandil; 

20. rõhutab, kui tähtis on välja arendada päikese- ja rannikuturismile alternatiivseid või neid 

täiendavaid turismimudeleid, mis aitaksid võidelda turismi hooajalisuse vastu, nagu 

ökoturism ja kultuuriturism; 

21. rõhutab Euroopa rannikupiirkondade tähtsat osa säästva meremajanduse arendamisel ning 

nõuab seepärast, et otsitaks uusi võimalusi, et tagada piirkondade otsene kaasamine ja 

osalemine; 

22. rõhutab, kui oluline on sotsiaaldialoog, ning on seisukohal, et kõik meremajanduses 

osalevad sotsiaalpartnerid peaksid olema selles esindatud; toonitab sidusrühmadega, 

sealhulgas kodanikuühiskonna ning piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 

konsulteerimise üldist tähtsust meremajanduses; 

23. rõhutab, et tuleb suurendada kodanikuühiskonna teadlikkust mere tähtsusest 

majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse ressursina, samuti teadusuuringute ja dialoogi 

olulisusest sidusrühmade ja kodanike vahelise integreeritud kestlikkuse saavutamisel; 

24. palub komisjonil tihedas koostöös liikmesriikide ja piirkondadega hinnata meremajanduse 

majanduskasvu ja töökohtade potentsiaali realiseerimiseks vajalikke rahalisi vajadusi 

(valdkondade, riikide ja Euroopa tasandil), pöörates erilist tähelepanu idufirmadele, 

VKEdele ja pereettevõtetele; 

25. on seisukohal, et jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive ning meremajanduse 

tehnoloogial põhinevate töökohtade loomise võimalikult tõhusaks suurendamiseks tuleks 

edendada ideede ühist arendamist ning parimate tavade jagamist teadlaste ja ettevõtjate 

vahel; 

26. leiab, et meri ja rannik on väärtuslik ressurss, mis peaks olema üks ELi tööstuse 

taaselustamise poliitika tugisambaid; juhib tähelepanu sellele, et tuleb püüda meretööstust 

elavdada, toetades samas Euroopa majanduse ühtsust ja kestlikku arengut, eriti neis 

piirkondades, kus see potentsiaal on globaliseerumise tagajärjel kasutamata jäänud; 

 

27. on seisukohal, et teabe ja parimate tavade jagamine võib valdkonna kiirele ja säästvale 

arengule kaasa aidata; 

28. rõhutab meremajandusega seotud sotsiaal-majandusliku süsteemi tegevusalade, sektorite 

ja teadusharude keerukust ning peab seetõttu äärmiselt oluliseks suurendada muutuste, 

innovatsiooni ja multidistsiplinaarsusega ning muutuva koolitusvajadusega kohanemise 

võimet. 
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