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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om blå vækst - fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i 

EU 

(2012/2297(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. september 2012. om blå vækst - 

mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi (COM(2012)0494), 

– der henviser til Kommissionens rapport af 11. september 2012. om status over EU's 

integrerede havpolitik (COM(2012)0491) og det ledsagende arbejdsdokument fra 

Kommissionens tjenestegrene (SWD(2012)0255), 

– Der henviser til Limassolerklæringen af 8. oktober 2012 om en havdagsorden og en 

maritim dagsorden for vækst og beskæftigelse, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for 

maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (COM(2013)0133), 

– Der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 31. oktober 2012 om ”oversigt 

over EU-politikker, -lovgivning og – initiativer" vedrørende affald i havet 

(SWD(2012)0365), 

– der henviser til Kommissionens grønbog af 29. august 2012 om viden om havene 2020:  

fra kortlægning af havbunden til oceanografiske prognoser (COM(2012)0473),  

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 om en køreplan for et fælles 

europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 

transportsystem (COM(2011)0144), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. juni 2010 om en ny turismepolitik for 

Europa – verdens førende rejsemål (COM(2010)0352), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. januar 2009 om meddelelse og 

handlingsplan: etablering af et europæisk søtransportområde uden barrierer 

(COM(2009)0010), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2007 om en integreret EU-

havpolitik (COM(2007)0575), 

– der henviser til Kommissionens grønbog af 7. juni 2006 om en fremtidig havpolitik for 

EU: en europæisk vision for havene: "Hvor er det dog forkert at kalde vor klode for 

Jorden, når den helt klart er Hav" (COM(2006)0275), 

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny turismepolitik for Europa 
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- verdens førende rejsemål1,  

– der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2010 om integreret havpolitik - Evaluering 

af gjorte fremskridt og nye udfordringer2, 

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's søtransportpolitik frem til 2018 - 

strategiske mål og anbefalinger3, 

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2008 om regionale udviklingsaspekter 

ved turismens indvirkning på kystområder4, 

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik5, 

– der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om en fremtidig havpolitik for EU:  en 

europæisk vision for havene6, 

– der henviser til udtalelse af 20. marts 2013 fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg om 

meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: ”Blå vækst: mulighederne for 

bæredygtig vækst i den maritime økonomi”, 

– der henviser til udtalelse af 31. januar 2013 fra Regionsudvalget om ”Blå vækst: 

mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi”, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra 

Regionaludviklingsudvalget og Fiskeriudvalget (A7-0000/2013), 

A. der henviser til, at over 70 % af jordens overflade er dækket af hav, der kan spille en 

væsentlig rolle i imødegåelsen af de langsigtede udfordringer, som EU står over for, 

såsom klimaændring og den verdensomspændende konkurrence, 

B. der henviser til, at der er seks store kystzoner i EU (Atlanterhavet, Nordsøen, Østersøen, 

Sortehavet, Middelhavet og regionerne i den yderste periferi), der er forskellige, hvad 

angår deres territoriale ressourcer og arten af de aktiviteter, der udfoldes her, 

C. der henviser til, at ca. halvdelen af Europas befolkning bor langs de 89.000 km, der 

udgør Europas kyststrækning, 

D. der henviser til, at de teknologiske fremskridt og søgen efter nye kilder til bæredygtig 

vækst forventes at forøge omfanget af den maritime økonomi til 590 milliarder euro 

inden 2020, hvilket vil sikre i alt 7 millioner arbejdspladser, 

                                                 
1 EUT C 56 E af 26.2.2013, s.  41 
2 EUT C 70 E af 8.3.2012, s.. 70. 
3 EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 10. 
4 EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 1. 
5 EUT C 279 E af 19.11.9, s. 30. 
6 EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 531. 
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E. der henviser til, at den forventede stigning i menneskelig aktivitet vil ske i et sårbart 

maritimt miljø, hvor kun 10 % af de maritime levesteder og 2 % af havarterne er i en 

sund tilstand, 

Den generelle ramme 

1. bifalder Kommissionens meddelelse om blå vækst, der udgør den maritime dimension 

af Europa 2020-strategien og klart viser de muligheder, som den maritime økonomi 

rummer for at skabe en bæredygtig vækst og beskæftigelse; 

2. bifalder Kommissionens rapport om fremskridtet i EU’s integrerede maritime politik 

(IMP) og gentager sin støtte til IMP og understreger, at fremme af denne politik fortsat 

er det primære middel til styrkelse af den blå vækst; 

3. bemærker, at for at styrke Unionens maritime økonomiske sektorers konkurrenceevne 

på verdensmarkedet, må de nationale, regionale og europæiske myndigheder skabe de 

nødvendige betingelser for vækst, såsom systemer for fysisk planlægning, forbedring af 

infrastrukturen, adgang til opnåelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og sikring af 

finansiering; 

4. påpeger, at det i en tid, hvor medlemsstaterne må skære ned på deres offentlige 

investeringer, er tvingende nødvendigt, at udviklingspolitikker og frem for alt projekter 

med store omkostninger, såsom transportprojekter og energiinfrastrukturprojekter, får 

tilstrækkelig finansiering i programperioden 2014-2020;  

5. påpeger, at sikring af tilstrækkelig finansiering vil udgøre en udfordring for de små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), der er aktive i sektorer forbundet med blå vækst, 

og hilser derfor initiativer såsom nye EU-regler for risikokapitalfonde, der vil lette 

SMV'ernes adgang til finansiering, velkommen; 

6. understreger dog, at øget økonomisk aktivitet i relation til blå vækst ikke kan ske på 

bekostning af hav- og kystøkosystemerne, og at den skal være forenelig med de 

miljømæssige mål, der er indeholdt i havstrategirammedirektivet; 

7. bemærker med bekymring virkningerne for miljøet af affald i alle de europæiske have 

og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koncentrere sig om fuldstændig 

gennemførelse af de relevante EU-direktiver, såsom direktiverne om affaldsforvaltning, 

modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe, vandkvalitet og maritim 

strategi; 

Maritim fysisk planlægning og integreret forvaltning af kystzonerne 

8. bifalder Kommissionens forslag til retsakt om maritim fysisk planlægning og integreret 

forvaltning af kystzonerne som nødvendige foranstaltninger for forvaltning af det 

voksende antal af hav- og kystaktiviteter og miljøbeskyttelsen; 
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9. påpeger, at maritim fysisk planlægning forventes at medføre et fald i omkostningerne og 

forbedre investeringsklimaet, mens den integrerede forvaltning af kystzoner vil lette 

koordineringen af aktiviteter i kystzonen og medføre en samlet forbedring af 

forvaltningen af denne zone; 

10. opfordrer Kommissionen til at sikre udbredelse af bedste praksis, og at man lærer af de 

erfaringer, der er gjort ved de forberedende aktioner, eftersom der er betydelige 

forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til udvikling af systemer for forvaltning 

af hav- og kystzoner; 

11. understreger, at hullerne i den videnskabelige viden om de maritime aktiviteter og deres 

miljø udgør hindringer for den fysiske planlægning, og understreger betydning af 

initiativet ”Viden om havene 2020” og dets konkrete mål, såsom kortlægning af 

havbunden i de europæiske have inden 2020; 

Maritime færdigheder og beskæftigelse 

12. mener, at den samlede beskæftigelse i den blå økonomi kan overskride det skønnede 

antal på 7 millioner arbejdspladser inden 2020, hvis den understøttes af 

uddannelsespolitikker med henblik på at sikre tilstedeværelsen af en mobil arbejdsstyrke 

med tilstrækkelig specialisering og erfaringer; 

13. udtrykker sin beklagelse af, at den negative opfattelse af arbejds-, sundheds- og 

sikkerhedsvilkår fortsætter med at undergrave de maritime erhvervs attraktivitet; 

tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 

imødegå denne situation; 

14. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge og understøtte bestræbelser på regionalt 

plan på at vurdere, hvilke kvalifikationer og erhverv, der vil blive efterspurgt i de blå 

økonomiske sektorer, og til at sikre, at initiativer såsom "EU-oversigten over 

kvalifikationer" afspejler den blå økonomis behov; 

15. opfordrer Kommissionen til at fremme initiativer til fordel for arbejdstagernes 

bevægelighed mellem de økonomiske sektorer og medlemsstaterne, såsom en flerårig 

indsats for udveksling af studerende, undervisere og unge professionelle efter Erasmus-

modellen; støtter samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesudbydere med det 

formål at forberede kandidater på arbejdspladser i nye sektorer; 

16. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med repræsentanter for de maritime 

økonomiske sektorer og med uddannelsesudbydere om at oprette og finansiere 

europæiske sektorråd vedrørende kvalifikationer og beskæftigelse" med henblik på at 

registrere arbejdspladser, ændringer i de påkrævede kvalifikationer og de dermed 

forbundne uddannelsesbehov; 

Skibsfart og skibsbygning 
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17. påpeger, at fremme af søtransport ikke alene vil bidrage til den økonomiske vækst og 

beskæftigelsen men også til det mål, som er opstillet i hvidbogen om ”en køreplan for et 

fælles europæisk transportområde”, om at flytte 50 % af vejtransporten over på 

jernbanetransport og søtransport inden 2050; 

18. konstaterer med bekymring, at søtransporten inden for EU fortsat hæmmes af overmåde 

besværlige administrative procedurer og toldprocedurer, der truer visionen om et 

europæisk søtransportområde og forhindrer industriens vækst; 

19. giver udtryk for sin tilfredshed med det vellykkede ”Blue Belt”-pilotprojekt og 

opfordrer kommissionen til at fremsætte de nødvendige lovgivningsforslag til skabelse 

af dette ”Blue Belt”, herunder den nødvendige revision af EU’s toldkodeks i løbet af 

2013; 

20. understreger, at EU’s skibsbygningsindustri har mulighed for at øge sit bidrag til 

væksten og beskæftigelsen gennem udnyttelse af muligheder, der ligger i efterspørgslen 

efter "rene skibe" (øget energieffektivitet og mindskede SOx- og NOx-emissioner) og 

fartøjer egnet til bygning og drift af offshore vindmølleparker; 

21. opfordrer Kommissionen til at lette gennemførelsen af ”LeaderSHIP 2020”-strategien 

ved at iværksætte de planlagte foranstaltninger til imødegåelse af de udfordringer, som 

den europæiske skibsbygningsindustri står over for, såsom adgangen til finansiering, 

kvalifikationer og international konkurrenceevne; 

Hav- og kystturisme 

22. opfordrer medlemsstaterne til under direkte inddragelse af de lokale og regionale 

myndigheder at støtte initiativer til udvikling og forbedring af turismeinfrastrukturerne 

og gøre enhver mulig bestræbelse på at fjerne bureaukrati og mangel på 

gennemsigtighed fra denne sektor; påpeger dog nødvendigheden af at skabe eller 

forbedre specialiserede skoler på højt niveau (turismevirksomheders drift og økonomi, 

turismeerhverv, søfartsskoler, kokkeskoler m.m.); 

23. understreger nødvendigheden af at forsimple visumprocedurerne, mindske 

omkostningerne samt at udstede visa til besøgende fra tredjelande; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge og straks gennemføre nye ”intelligente” metoder for 

udstedelse af turistvisa med henblik på at tiltrække flere turister; 

24. understreger, at krydstogtindustrien udgør en vigtig økonomisk ressource for de 

europæiske havne og de omgivende lokalsamfund; tilskynder til planlægning af 

attraktive turismeprogrammer, der tager sigte på at øge de besøgendes erfaringer ved at 

fremhæve havnedestinationernes kulturelle og historiske betydning;  

25. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at øge de europæiske 

havnes konkurrenceevne ved at støtte havneinfrastrukturer og forbedre den service, der 

tilbydes (f.eks. ved at bringe dem i overensstemmelse med Schengen-kravene) med 



 

PE507.950v01-00 8/12 PR\930719DA.doc 

DA 

henblik på at gøre europæiske havne mere attraktive for krydstogtskibe og mere 

fordelagtige for lokalsamfundene;  

26. understreger lystyachtsejladsens betydning for havturismen; opfordrer Kommissionen 

til inden for rammerne af den kommende meddelelse om havturisme at undersøge 

mulighederne for på EU-plan at harmonisere og forenkle reglerne for udstedelse af 

driftstilladelse, sikkerhedskrav, vedligeholdelse og reparationer på lystyachter samt 

gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer i denne sektor; 

27. opfordrer Kommissionen til at optage hav- og kystturisme i aktioner og programmer, 

der indgår i denne sammenhæng, såsom EDEN-programmet (fremtrædende europæiske 

rejsemål) og Calypso-programmet;  

28. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til gastronomiens bidrag og rolle i 

udviklingen af den europæiske kystturisme; anser det for nødvendigt at bruge og 

koordinere de eksisterende politikker og værktøjer såvel som at udarbejde nye 

programmer og aktioner for at tilskynde til synergier mellem den primære og den 

tertiære sektor i EU’s kystområder; 

29. opfordrer indtrængende Kommissionen til at skabe et ”virtuelt turismeobservatorium”, 

som skal være tilknyttet forskningsinstitutter, virksomheder og offentlige myndigheder 

med henblik på at fremme markedsforskning, levere fremsynede oplysninger til 

virksomheder og offentlige myndigheder om udviklingen i udbud og efterspørgsel samt 

skabe gunstigere forretningsvilkår; 

Blå energi 

30. er enig med Kommissionen i, at blå energi udgør et aktiv for den europæiske maritime 

økonomi og opfordrer den indtrængende til at bidrage til at virkeliggøre dens 

muligheder gennem havområdestrategierne; 

31. opfordrer Kommissionen til i sin kommende meddelelse at vedtage en integreret tilgang 

til udvikling af marine energikilder, idet den udnytter synergierne mellem offshore-

vindenergi og havenergi; 

32. opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte EU's førerskab på verdensplan på dette 

område ved at udvikle en europæisk industriel strategi for havenergi, som den tidligere 

har gjort for andre sektorer; 

Akvakultur 

33. understreger, at EU’s akvakultur allerede har skabt 80.000 arbejdspladser og har 

mulighed for væsentligt at forbedre kystsamfundenes økonomi i betragtning af, at FN 

skønner, at produktionen af opdrættede fisk vil overstige det konventionelle fiskeri i 

2019; 
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34. opfordrer Kommissionen til i de kommende strategiske retningslinjer for akvakulturen i 

EU at fremme akvakultur på det åbne hav, som kan kombineres med faciliteter for blå 

energi med henblik på at reducere det pres, som den overintensive akvakultur udøver på 

kystøkosystemerne og på andre aktiviteter; 

Mineraludvinding til havs 

35. anerkender, at der hersker gunstige betingelser for marin mineraludvinding; 

understreger imidlertid, at havbundsmiljøet er forbundet med resten af planeten gennem 

udvekslinger af materiale, energi og biologisk mangfoldighed, som, hvis de forstyrres, 

kan forårsage uforudsigelige ændringer i fiskebestandene og tab af biodiversitet; 

36. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på de miljømæssige virkninger 

af mineraludvinding fra havbunden, at støtte relevante forskningsprojekter og til at 

samarbejde med myndighederne i tredjelande, der er involveret i denne sektor, i 

bestræbelser på at udfylde de bestående mangler med hensyn til videnskabelig indsigt; 

Blå bioteknologi 

37. anerkender, at den blå bioteknologi kan skabe højt kvalificeret beskæftigelse og har 

meget at tilbyde på afgørende områder såsom sundhed, ernæring og innovation; bifalder 

Kommissionens forslag om at støtte den forskning og innovation, der er nødvendig for 

at fremme denne aktivitet på iværksætterområdet; 

38. opfordrer Kommissionen til at fremme partnerskaber mellem den private sektor og 

forskningsinstitutter og grænseoverskridende partnerskaber, såsom Det Europæiske 

Center for Havbiologisk Forskning, i betragtning af at havteknologi og adgang til havets 

biologiske mangfoldighed kræver videnskabelig knowhow og avanceret og dyr 

udrustning; 

 

° 

°  ° 

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 



 

PE507.950v01-00 10/12 PR\930719DA.doc 

DA 

 

BEGRUNDELSE 

Det påtrængende behov for økonomisk vækst og skabelse af arbejdspladser kalder på en ny 

politisk tilgang til den maritime økonomi. Initiativet til den blå vækst rummer visionære 

forslag for de fremtidige sektorer gennem en realistisk og sammenhængende ramme, idet der 

åbnes perspektiver for bredere synergier mellem økonomiske sektorer, der er aktive ikke alene 

i Unionens kystregioner men overalt i Unionens område. 

Europa vender sig mod havene og oceanerne 

Mennesket vender sig mod havet og oceanerne og vil dér måske finde svar på, hvordan de 

voksende vitale udfordringer, som menneskeheden står overfor, kan imødegås. Nye 

teknologier, såsom robotteknologi og avanceret undervandsudrustning, gør det muligt for 

forskere og virksomheder i EU at vende sig mod havet i deres søgen efter hjælp til at 

bekæmpe klimaændring, udvikle behandlinger imod alvorlige sygdomme, sikre sjældne 

mineraler m.m. Europas hævdvundne og stærke maritime tradition styrkes gennem udvikling 

af nye aktiviteter såsom offshore-vindenergi og akvakultur.  

Det er dog også bekymringer af mere generel art, der får Europa til at vende sig mod havet. 

Behovet for at mindske kulstofemissionerne har genvakt interessen for søfart over korte 

afstande og baner vej for sådanne former for vedvarende energi, der kan udvindes på åbent 

hav. Rovdriften på fastlandets naturressourcer har presset priserne på verdensmarkederne i 

vejret og styrker det økonomiske incitament til at udnytte havets mineralrigdom. 

Muligheder for blå vækst 

Der er grobund for innovation og bæredygtig udvikling i den maritime sektor og kystsektoren, 

forudsat at der skabes de rigtige institutionelle rammer for, at det hele kan fungere. 

Kommissionens initiativ til blå vækst bygger på en udførlig undersøgelse af hav- og 

kystsektorens økonomiske muligheder, hvori der identificeres fem områder med særlige 

muligheder for at skabe arbejdspladser og foretage innovation. Disse fem områder er blå 

energi (vind- og havenergi), akvakultur, hav- og kystturisme, udvinding af mineraler fra havet 

samt blå bioteknologi. Med fokus på en intelligent og bæredygtig vækst, der omfatter alle 

aspekter, præsenterer Kommissionen den blå vækst som den marine dimension af "Europa 

2020"-strategien. 

Den blå vækst erstatter ikke den integrerede havpolitik men forsøger derimod at genoplive 

den. Dagsordenen for den integrerede havpolitik er det grundlæggende redskab, der skal til for 

at skabe de nødvendige betingelser for, at europæiske virksomheder kan blive i stand til at 

skabe merværdi i den blå økonomi. Udover de tværsektorielle redskaber bebudede 

Kommissionen en række sektorspecifikke initiativer på de fem hovedområder med henblik på 

at styrke deres kapacitet. 

Blå vækst med høj beskæftigelse og integreret bæredygtighed 

Ordføreren bifalder initiativet med blå vækst og de foreslåede foranstaltninger, der har til 

formål at regulere og styrke den blå økonomi. Udkastet til betænkning koncentrerer sig om 
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imødegåelsen af to udfordringer, der har særlig stor betydning med henblik på at maksimere 

de fordele, der er forbundet med den blå vækst. 

Den første vedrører behovet for at sikre, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der er 

nødvendige for de voksende maritime sektorer, således at den blå vækst kan få egenskab af 

beskæftigelsesintensiv vækst. Den anden går ud på at sikre den blå væksts integrerede 

bæredygtighed, dvs. at den ikke bliver til skade for det sårbare havmiljø, og at den kommer til 

at bidrage kraftigt til bekæmpelse af klimaændring.  

Hvad angår beskæftigelsesintensiv vækst omfatter de foreslåede foranstaltninger følgende: 

−  Oprettelse og finansiering af ”europæiske sektorråd vedrørende kvalifikation og 

beskæftigelse” for at fastslå og registrere de nye tendenser inden for beskæftigelse og de 

kvalifikationer og den uddannelse, der er nødvendig; 

−  gennem regulerende og stimulerende tiltag at gøre det mere attraktivt at gøre karriere 

inden for søfart og maritime erhverv; 

−  understøttelse af bestræbelser på regionalt plan med henblik på at vurdere behovet for 

erhvervskvalifikationer og sikre ajourføringen af de data, der er indeholdt i ”EU-

udsigten over kvalifikationer”; 

−  nye uddannelsesinitiativer, der fremmer arbejdskraftens bevægelighed, såsom en 

flerårig indsats for udveksling af studerende, undervisere og unge professionelle efter 

Erasmus-modellen; 

−  samarbejde mellem industri og uddannelsesinstitutioner med henblik på at forberede 

kandidater til de nye erhverv, der er under udvikling; 

−  understøttelse af beskæftigelsesintensive sektorer såsom krydstogtturisme og offshore-

vindenergi. 

Hvad angår integreret bæredygtighed omfatter de foreslåede foranstaltninger følgende: 

−  Sikring af, at maritim fysisk planlægning og integreret forvaltning af kystzonerne vil 

blive brugt til at sikre en god miljøtilstand i havene inden 2020 

(havstrategirammedirektivet); 

−  understøttelse af forskningsprojekter med henblik på udvinding af mineraler fra havet 

under nøje overvågning af de miljømæssige virkninger; 

−  iværksættelse af en industriel strategi for blå energi med henblik på at maksimere havets 

potentiale for at bekæmpe klimaændring; 

−  forslag til lovgivning i løbet af 2013 om et "Blue Belt" for søfart i EU med henblik på at 

fremskynde et modalt skift fra vejtransport til transport ad søvejen; 

−  fuldstændig gennemførelse af EU-lovgivningen med sigte på at imødegå det voksende 

problem med havaffald, såsom direktiver om affaldsforvaltning, 

havnemodtagelsesfaciliteter for affald fra skibe, vandkvalitet og havstrategi; 
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−  fremme af biologisk akvakultur og beskyttelse af forbrugernes sundhed, hvad angår 

fiskefoder og håndtering af virkningerne af den udvidede akvakultursektor; 

Hav- og kystturisme 

Hav- og kystturismen spiller en fremtrædende rolle for EU’s turismeøkonomi såvel som for 

kystområdernes økonomi, idet den for mange af disse udgør den væsentligste indtægts- og 

beskæftigelseskilde.  

De europæiske have tegner sig for den største andel af verdensmarkedet (Middelhavet tegner 

sig for 70 %), hvad angår sejlsports- og lystyachtturisme, mens krydstogtsejlads er en hastigt 

voksende sektor, idet efterspørgslen konstant stiger på verdensplan. 

Kystturismen kan sammen med havturismen bidrage afgørende til en diversificering af det 

europæiske turismeprodukt og til at udvide den økonomiske aktivitet i baglandet, idet der 

navnlig lægges vægt på forbindelsen mellem den primære og den tertiære sektor, hvilket 

skaber mangfoldige fordele for den europæiske turisme og den samlede europæiske økonomi. 

De underordnede sektorer af kyst- og havturismen står dog over for betragtelige udfordringer, 

såsom splittelse, der undergraver samhørigheden mellem EU’s kystområder, sæsonbetonet 

aktivitet, mangel på infrastrukturer, manglende diversificering og innovation af det 

pågældende produkt, svingende beskæftigelse afhængigt af sæsonerne med en høj andel af 

personale uden kvalifikationer, høje krav til bæredygtigheden og overholdelsen af 

miljøforpligtelserne, et akut behov for imødegåelse af virkningerne af klimaændring, øget 

efterspørgsel på det internationale turismemarked efter turistservice på højt plan og det pres, 

der opstår på grund af den voksende internationale konkurrence. 

 

*** 

 

Hvis den blå væksts sektorer skal udvikle sig og udfolde sit potentiale fuldt ud for at bidrage 

til den europæiske økonomi, er det nødvendigt med en strategisk planlægning på EU-plan for 

at sikre koordinering og synergier mellem de eksisterende politikker og udvikling af nye 

initiativer og instrumenter. For fuldt ud at udnytte de muligheder, som den blå vækst rummer, 

skal den offentlige og den private sektors aktører forene deres kræfter og arbejde inden for en 

samlet politisk ramme, der tager hensyn til EU's nye prioriteter. 

 


