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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

„sinise majanduskasvu” – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamise kohta ELi 

merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris 

(2012/2297(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 13. septembri 2012. aasta teatist „Meremajanduse kasv: 

jätkusuutliku majanduskasvu võimalused mere- ja merendusvaldkonnas” 

(COM(2012)0494), 

– võttes arvesse komisjoni 11. septembri 2012. aasta aruannet ELi integreeritud 

merenduspoliitika edusammude kohta (COM(2012)0491) ning sellele lisatud komisjoni 

talituste töödokumenti (SWD(2012)0255), 

–  võttes arvesse 8. oktoobri 2012. aasta Limassoli deklaratsiooni kasvu ja töökohtade 

loomise merenduskava kohta,  

– võttes arvesse ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega 

kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise 

raamistik (COM(2013)0133),  

– võttes arvesse komisjoni talituste 31. oktoobri 2012. aasta töödokumenti „Ülevaade 

mereprahiga seonduvast ELi poliitikast, õigusaktidest ja algatustest” (SWD(2012)0365), 

– võttes arvesse komisjoni 29. augusti 2012. aasta rohelist raamatut „Merealased teadmised 

2020: merepõhja kaardistamisest ookeaniprognooside koostamiseni” (COM(2012)0473),  

 

– võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 

transpordisüsteemi suunas” (KOM(2011)0144), 

– võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa kui maailma soosituim 

turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava” (KOM(2010) 0352), 

– võttes arvesse komisjoni 21. jaanuari 2009. aasta teatist „Teatis ja tegevuskava, mille 

eesmärk on luua Euroopa piirideta meretranspordiruum” (KOM(2009)0010),  

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2007. aasta teatist „Euroopa Liidu integreeritud 

merenduspoliitika” (KOM(2007)0575),  

– võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2006. aasta rohelist raamatut „Euroopa Liidu tulevase 

merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” 

(KOM(2006)0275), 

– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa kui maailma 
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soosituima turismisihtkoha ning uue Euroopa turismi tegevuskava kohta1, 

– võttes arvesse oma 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni „Integreeritud merenduspoliitika 

– edusammude hindamine ja uued ülesanded” kohta2, 

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni strateegiliste eesmärkide ja soovituste 

kohta seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani3, 

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni regionaalarengu aspektide ja 

turismi mõju kohta rannikualadele4, 

– võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud 

merenduspoliitika kohta5, 

– võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu tulevase 

merenduspoliitika kohta: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses6, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. märtsi 2013. aasta arvamust 

komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Meremajanduse kasv: jätkusuutliku 

majanduskasvu võimalused mere- ja merendusvaldkonnas”, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 31. jaanuari 2013. aasta arvamust „Meremajanduse 

kasv: jätkusuutliku majanduskasvu võimalused mere- ja merendusvaldkonnas”, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni ja 

kalanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013), 

A. arvestades, et üle 70 % maakera pinnast on kaetud ookeanide ja meredega, millel võib olla 

oluline osa ELi ees seisvate selliste pikaajaliste ülesannete lahendamisel nagu 

kliimamuutused ja üleilmne konkurentsivõime; 

B. arvestades, et ELis on kuus suurt rannikuala (Atlandi ookeani, Põhjamere, Läänemere, 

Musta mere ja Vahemerega piirnevad ning äärepoolseimad piirkonnad), mis erinevad 

territoriaalsete ressursside ja seal toimuva tegevuse poolest;  

C. arvestades, et ligikaudu pool Euroopa elanikkonnast elab Euroopa 89 000 km pikkusel 

rannikualal; 

D. arvestades, et tehniline progress ja jätkusuutliku kasvu uute allikate otsingud paisutavad 

2020. aastaks meremajandust eeldatavasti 590 miljoni euroni, mis annab tööd 7 miljonile 

inimesele; 

                                                 
1 ELT C 56 E, 26.2.2013, lk 41. 
2 ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 70. 
3 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 10. 
4 ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 1. 
5 ELT C 279 E, 19.11.2009, lk 30. 
6 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 531. 
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E. arvestades, et inimtegevuse prognoositava laienemise eest peab lõivu maksma habras 

merekeskkond, kus üksnes 10 % mereelupaikadest ja 2 % mereliikidest on kahjustamata; 

Üldine raamistik 

1. kiidab heaks komisjoni teatise sinise majanduskasvu kohta, mis kujutab endast strateegia 

„Euroopa 2020” meremõõdet ning näitab selgelt meremajanduse potentsiaali jätkusuutliku 

majanduskasvu ja tööhõive vallas; 

2. kiidab heaks komisjoni aruande ELi integreeritud merenduspoliitika edusammude kohta, 

kordab oma toetusavaldust sellele ning rõhutab, et sellise poliitika edendamine on sinise 

majanduskasvu tugevdamise esmatähtis vahend; 

3. märgib, et liidu meremajandussektori konkurentsivõime suurendamiseks maailmaturul 

tuleb riiklikel, piirkondlikel ja Euroopa asutustel luua kasvu jaoks vajalikud tingimused – 

kehtestada ruumilise planeerimise süsteemid, uuendada taristut, võimaldada juurdepääs 

professionaalsetele oskustele ja tagada rahastamine; 

4. märgib, et ajal, mil liikmesriigid kärbivad riiklikke investeeringuid, on äärmiselt vajalik, 

et arengupoliitika ja eelkõige kallite projektide nagu seda on transpordi- ja 

energiataristuprojektid tarbeks eraldataks 2014.–2020. aasta programmitöö perioodiks 

piisavalt rahalisi vahendeid; 

5. märgib, et piisava rahastamise tagamine on raske ülesanne sinise majanduse sektorites 

tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) jaoks ning tunneb seepärast 

heameelt selliste algatuste nagu uued ELi riskikapitalifondide eeskirjad üle, mis 

hõlbustavad VKEde juurdepääsu vahenditele; 

6. rõhutab sellele vaatamata, et sinise majanduskasvuga seostatav majandusaktiivsuse kasv 

ei peaks tulema mere- ja rannikualade ökosüsteemide arvelt ning et see peab olema 

kooskõlas merestrateegia raamdirektiivi keskkonnaeesmärkidega;  

7. märgib murega mereprahi keskkonnamõju kõigis Euroopa merepiirkondades ning kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles keskenduma asjaomaste ELi direktiivide, nagu 

jäätmekäitlust, laevaheitmete vastuvõtmise seadmeid sadamates, vee kvaliteeti ja 

merestrateegiat käsitlevate direktiivide täielikule rakendamisele; 

Mereruumi planeerimine ja rannikuala tervikmajandamine 

8. kiidab heaks komisjoni seadusandliku ettepaneku mereruumi planeerimise ja rannikuala 

tervikmajandamise kohta, mis aitab hallata üha aktiivsemalt merel ja rannikualal toimuvat 

tegevust ja kaitsta keskkonda; 

9. märgib, et mereruumi planeerimine kahandab loodetavasti ärikulusid ja parandab 

investeerimiskliimat, samal ajal kui rannikuala tervikmajandamine hõlbustab ranniku 

piirkonnas toimuva tegevuse koordineerimist ja parandab üldiselt selle piirkonna 

juhtimist; 

10. palub komisjonil tagada parimate tavade levitamine ja selles piirkonnas toimuva 
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ettevalmistava tegevuse õppetundidest järelduste tegemine, sest liikmesriigiti on mere- ja 

rannikupiirkondade haldussüsteemide arendamine väga erinev;  

11. rõhutab, et puudulikud teaduspõhised teadmised merendusalase tegevuse ja sealse 

keskkonna kohta on takistuseks ruumilisele planeerimisele ning juhivad tähelepanu 

algatuse „Merealased teadmised 2020” ja selle konkreetsete eesmärkide, nagu Euroopa 

merepõhja kaardistamine 2020. aastaks tähtsusele; 

Merendusalased oskused ja tööhõive 

12. on arvamusel, et sinise majanduse tööhõive määr võib 2020. aastaks olla isegi kõrgem kui 

praeguse hinnangu kohased 7 miljonit töökohta, kui seda toetab koolituspoliitika, mille 

eesmärk on tagada piisavate oskuste ja kogemustega mobiilse tööjõu olemasolu;  

13. väljendab kahetsust, et negatiivne ettekujutus merendusega seotud elukutsete töö-, 

tervishoiu- ja ohutustingimuste kohta kahjustab jätkuvalt nende elukutsete atraktiivsust; 

ergutab komisjoni ja liikmesriike selle olukorra muutmiseks hoogsamalt tegutsema; 

14. kutsub komisjoni üles tähelepanelikult jälgima ja toetama piirkondlikke jõupingutusi 

selliste oskuste ja elukutsete väljaselgitamiseks, mis sinistes majandussektorites muutuvad 

nõutavaks, ning tagama, et sellised algatused nagu ülevaade oskuste kohta Euroopa Liidus 

kajastaksid sinise majanduse vajadusi;  

15. kutsub komisjoni üles toetama algatusi, mis soodustavad töötajate mobiilsust 

majandussektorite ja liikmesriikide vahel, nagu näiteks Erasmuse eeskujul põhinev 

üliõpilaste, õpetajate ja noorte spetsialistide mitmeaastane vahetuskava; toetab ettevõtete 

ja koolitajate vahelist koostööd, et valmistada ette töötajaid uudsete valdkondade jaoks; 

16. palub komisjonil teha koostööd meremajandussektori ja koolitajate esindajatega Euroopa 

tööhõive ja ametioskuste valdkondlike nõukogude loomisel ja rahastamisel, et 

registreerida töökohad, muudatused nõutavate oskuste puhul ja seonduvad 

koolitusvajadused;  

 Laevandus ja laevaehitus 

17. juhib tähelepanu asjaolule, et meretranspordi edendamine mitte ainult ei aita kasvatada 

majandust ja lisada töökohti, vaid viib ka lähemale valges raamatus „Euroopa ühtse 

transpordipiirkonna tegevuskava” seatud eesmärgile viia 2050. aastaks 50 % 

maanteekaubavedude mahust üle raudtee- ja veetranspordile; 

18. märgib murega, et ELi laevanduse arengut pidurdab endiselt haldus- ja tollibürokraatia, 

mis seab ohtu nägemuse Euroopa ühtsest transpordipiirkonnast ning takistab selle 

tööstusharu kasvu; 

19. väljendab rahulolu nn sinise vööndi katseprogrammi edu üle ning kutsub komisjoni üles 

esitama vajalikud seadusandlikud ettepanekud sinise vööndi loomiseks, sealhulgas 

vajalike muudatuste tegemiseks ELi tolliseadustikku enne 2013. aasta lõppu; 

20. rõhutab, et ELi laevaehitustööstus saaks oma panust majanduskasvu ja tööhõivesse 
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suurendada, kui kasutataks ära võimalused, mida pakub nõudlus ökoloogiliselt puhaste 

laevade (kõrgem energiatõhusus ning madalamad SOx ja NOx heitkogused) ning avamere 

tuuleparkide ehitamisel ja käitamisel kasutatavate laevade järele;  

21. kutsub komisjoni üles hõlbustama strateegia „LeaderSHIP 2020” rakendamist, võttes 

kavandatud meetmed Euroopa laevaehitustööstuse ees seisvate selliste väljakutsetega 

tegelemiseks nagu juurdepääs rahalistele vahenditele ja oskustele ning rahvusvaheline 

konkurentsivõime; 

Mere- ja rannikuturism 

22. kutsub liikmesriike üles toetama kohalike ja regionaalvõimude vahetul osalusel algatusi 

turismitaristu arendamiseks ja uuendamiseks ning pingutama selle nimel, et lahendada 

sektori bürokraatia ja läbipaistvusega seotud probleemid; juhib tähelepanu 

spetsialiseerunud kõrgetasemeliste koolide (turismiettevõtete haldamine ja majandamine, 

turismivaldkonna elukutsed, mereakadeemiad, kokanduskoolid jne) loomise või 

ajakohastamise olulisusele; 

23. rõhutab vajadust lihtsustada viisamenetlust, vähendada sellega seotud kulusid ja väljastada 

kolmandatest riikidest pärit külalistele mitmekordseid viisasid; palub komisjonil uurida 

uusi nö arukaid turistiviisa väljastamise võimalusi ja need viivitamata ellu rakendada, et 

saabuvate turistide hulk oleks võimalikult suur; 

24. rõhutab, et kruiisiturism on Euroopa sadamate ja naabruses asuvate kohalike kogukondade 

jaoks oluline majandusressurss; julgustab kavandama ligitõmbavaid turismiprogramme 

külastajate kogemuspagasi suurendamiseks, seades rambivalgusesse sihtkohtadeks olevate 

sadamate kultuurilise ja ajaloolise tähtsuse; 

25. kutsub komisjoni üles pingutama Euroopa sadamate konkurentsivõime suurendamise 

nimel ning toetama sadamataristuid ja ajakohastama pakutavaid teenuseid (nt viies need 

vastavusse Schengeni nõuetega), et muuta Euroopa sadamad kruiisilaevade jaoks 

atraktiivsemaks ja kohalike kogukondade jaoks tulutoovamaks; 

26. rõhutab purjespordi tähtsust mereturismi jaoks; seoses peatselt avaldatava teatisega 

mereturismi kohta kutsub komisjoni üles selgitama, millised on võimalused ühtlustada ja 

lihtsustada ELi tasandil tegevuslubade väljaandmist, ohutusnõudeid ning jahtlaevade 

hooldus- ja remonditöid reguleerivaid eeskirju, samuti selle sektori kutsekvalifikatsioone 

vastastikku tunnustada; 

27. palub komisjonil lisada mere- ja rannikuturism asjakohastesse meetmetesse ja 

programmidesse, nagu näiteks EDEN (European destinations of excellence – Euroopa 

tippsihtkohad) ja Calypso; 

28. kutsub komisjoni üles arvestama selle panuse ja rolliga, mis gastronoomial on Euroopa 

rannikuturismi arendamises; peab vajalikuks olemasolevate poliitikavahendite kasutamist 

ja koordineerimist selliste uute programmide ja meetmete väljatöötamiseks, mis aitaksid 

saavutada sünergiat ELi rannikupiirkondade primaar- ja tertsiaarsektori vahel; 

29. nõuab tungivalt, et komisjon looks nn turismi virtuaalse vaatluskeskuse, mis oleks seotud 
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uurimisasutuste, ettevõtete ja riiklike asutustega ning mille eesmärk oleks turuuuringute 

taganttõukamine, ettevõtete ja riiklike asutuste varustamine prognoosiva teabega nõudluse 

ja pakkumise arengu kohta ning soodsamate äritingimuste loomine; 

Sinine energia 

30. nõustub komisjoniga, et sinine energia on Euroopa meremajanduse jaoks eelis ja nõuab 

tungivalt, et komisjon aitaks selle võimalustel realiseeruda merepõhja strateegiate 

kaasabil; 

31. palub komisjonil oma peatselt avaldatavas kõnealust valdkonda käsitlevas teatises lähtuda 

mereenergiaressursside arengu puhul integreeritud käsitlusest selliselt, et kasutada ära 

avamere tuuleenergia ja ookeanienergia koostoime;  

32. kutsub komisjoni üles toetama aktiivselt ELi üleilmset liidrirolli selles valdkonnas ja 

töötama välja sinise energia Euroopa tööstusstrateegia, nagu ta seda on varem teinud 

muude sektorite puhul;  

Vesiviljelus 

33. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi vesiviljeluse vallas on juba 80 000 töökohta ja et seal 

peituvad võimalused parandada tunduvalt rannikupiirkondade majandusseisu, kui pidada 

silmas ÜRO prognoosi, mille kohaselt tehistingimustest kasvatatava kala tootmine ületab 

2019. aastaks tavapärase kalanduse mahud;  

34. kutsub komisjoni üles juhtima oma peatselt avaldatavates strateegilistes suunistes ELi 

vesiviljeluse kohta tähelepanu avamere vesiviljelusele, mida saaks ühitada sinise energia 

rajatistega, et vähendada liigintensiivse vesiviljeluse survet rannikualade ökosüsteemidele 

ja muule sealsele tegevusele; 

Maavarade kaevandamine merepõhjast  

35. tunnustab soodsate tingimuste olemasolu maavarade kaevandamiseks merepõhjast; 

rõhutab aga sellele vaatamata, et merepõhja keskkond on seotud kogu ülejäänud 

planeediga aine- ja energiavahetuse ning bioloogilise mitmekesisuse kaudu, mis 

sekkumise korral võib põhjustada ettearvamatuid muutusi kalavarudes ja elurikkuse 

kadumist; 

36. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu merepõhja kaevandamise tagajärgedele 

keskkonna jaoks, toetada asjaomaseid uurimisprojekte ning teha valdkondlikku koostööd 

kolmandate riikide asutustega, et kiiremini täita lüngad teaduslikult põhjendatud 

teadmistes;  

Sinine biotehnoloogia 

37. tunnistab, et sinine biotehnoloogia võib tekitada kõrge kvalifikatsiooniga töökohti ja 

aidata edeneda sellistel olulistel valdkondadel nagu tervishoid, toitumine ja innovatsioon; 

tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni, mida 

on vaja selle tegevusala edendamiseks ettevõtluse vallas; 
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38. kutsub komisjoni üles soosima partnerlusi erasektori ja uurimisinstituutide vahel ning 

piiriüleseid partnerlusi, nagu seda on Euroopa merebioloogiliste ressursside keskus, sest 

merebiotehnoloogia arendamine ja merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 

eeldab teaduslikku oskusteavet ja kalleid seadmeid; 

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

 

Tungiv vajadus majandusarengu ja töökohtade loomise järele osutab vajadusele muuta 

poliitilist lähenemisviisi meremajandusele. Sinist majanduskasvu käsitlev algatus hõlmab 

tulevikusektoritele suunatud visiooniga ettepanekuid ning põhineb realistlikul ja sidusal 

raamistikul, tekitades võimalused koostoimeks selliste majandussektorite vahel, mis on 

aktiivsed mitte üksnes liidu rannikupiirkondades, vaid ka kogu liidu territooriumi ulatuses.  

Euroopa pöördub merede ja ookeanide suunas 

Inimkond pöördub mere ja ookeani poole lootuses, et seal peituvad vastused meie ees 

seisvatele üha kasvavatele probleemidele. Uued tehnoloogialahendused nagu robootika ja 

kõrgtehnoloogilised veealused seadmed võimaldavad ELi teadlastel ja ettevõtjatel otsida 

merelt tuge võitluses kliimamuutustega, raskete haiguste ravivõimaluste väljatöötamisel, 

haruldaste maavarade säilitamisel jne. Toetudes oma pikaajalistele tugevatele 

meretraditsioonidele, arendab Euroopa praegu selliseid uusi alasid nagu tuuleenergia ja 

vesiviljelus avamerel. 

ELi sunnivad üha rohkem merele keskenduma ka laiema tagamaaga mured. Vajadus 

vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid on taaselustanud huvi lähimereveo vastu ning avab 

võimalusi taastuvatele avamere energialiikidele. Maismaaressursside liigkasutus kasvatab 

maailmaturul hindu ning suurendab majanduslikku stiimulit uurida merepõhja maavarasid. 

Sinise majanduskasvu võimalused 

Mere- ja rannikumajanduses on rohkelt ruumi innovatsioonile ja säästvale arengule, kui 

pannakse paika sobiv institutsiooniline toimeraamistik. Komisjoni sinise majanduskasvu 

algatus põhines mere- ja rannikusektori majandusliku potentsiaali põhjalikul uurimusel, mille 

käigus selgitati välja viis eriti paljulubavat valdkonda töökohtade loomiseks ja uuenduste 

rakendamiseks. Need on sinine energia (tuul ja ookean), vesiviljelus, mere- ja rannikuturism, 

maavarade kaevandamine merepõhjast ning sinine biotehnoloogia. Et sinise majanduskasvu 

keskmes on nn arukas, jätkusuutlik ja kaasav kasv, on komisjon seda õigustatult nimetanud 

strateegia „Euroopa 2020” meremõõtmeks. 

Sinise majanduskasvuga ei püüta kindlasti asendada Euroopa Liidu integreeritud 

majanduspoliitikat, vaid pigem anda sellele uut elujõudu. Integreeritud majanduspoliitika on 

peamine vahend, millega kehtestada Euroopa ettevõtete jaoks tingimused sinise majanduse 

raames lisandväärtuse loomiseks. Lisaks sektoriülestele vahenditele on komisjon teatanud 

mitmest viie põhivaldkonna sektorisisesest algatusest nende suutlikkuse suurendamiseks. 

Sinine majanduskasv kõrge tööhõive taseme ja tervikliku jätkusuutlikkusega 

Raportöör kiidab heaks sinise majanduskasvu algatuse ning soovitatud meetmed sinise 

majanduse reguleerimiseks ja tugevdamiseks. Kuid selleks, et sinise majanduskasvuga 

seostatavad eelised oleksid maksimaalsed, keskendub raporti projekt kahele eriti olulisele 

põhiülesandele. 
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Esiteks, vajadus tagada tööjõu vajalikud oskused kiirestiareneva merendussektori tarbeks, et 

sinine majanduskasv oleks kõrge tööhõive tasemega kasv. Teiseks, vajadus tagada sinise 

majanduskasvu terviklik jätkusuutlikkus, st et ei kahjustata habrast merekeskkonda ning 

panustatakse tuntavalt kliimamuutuste ohjamisse. 

Kõrge tööhõive tasemega kasvu tagamiseks on soovitatud järgmisi meetmeid: 

– Euroopa tööhõive ja ametioskuste valdkondlike nõukogude loomine ja rahastamine, et 

selgitada välja ja registreerida uued suundumused tööhõives ning vajalikud oskused ja 

koolitusvajadused; 

– merenduserialade atraktiivsemaks muutmine regulatiivsete ja tutvustavate vahenditega; 

– piirkondliku tasandi jõupingutuste toetamine kutseoskustele esitatavate nõudmiste 

hindamisel ning Euroopa Liidu oskusi käsitlevas ülevaates sisalduvate andmete 

ajakohastamine; 

– uute tööjõu liikuvust edendavate koolitusalgatuste käivitamine, nagu näiteks Erasmuse 

eeskujul põhinev üliõpilaste, õpetajate ja noorte spetsialistide mitmeaastane vahetuskava; 

– koostöö tööstusharu ja haridusasutuste vahel, et valmistada lõpetajad asjakohaselt ette 

uutele ja muutuvatele erialadele sisenemiseks; 

– selliste kõrge tööhõive tasemega sektorite nagu kruiisiturism ja avamere tuuleenergia 

toetamine. 

Tervikliku jätkusuutlikkuse tagamiseks on soovitatud järgmisi meetmeid: 

– 2020. aastaks merekeskkonna hea seisundi tagamiseks kasutatakse mereruumi 

planeerimist ja rannikualade integreeritud haldamist (merestrateegia raamdirektiiv); 

– maavarade kaevandamist merepõhjast käsitlevate uurimisprojektide toetamine koos 

samaaegse keskkonnamõju järelevalvega; 

– sinise energia tööstusstrateegia väljatöötamine, et kasutada maksimaalselt ära merega 

seotud võimalused kliimamuutuste ohjamiseks;  

– seadusandliku ettepaneku esitamine 2013. aasta jooksul laevanduse sinise vööndi 

loomiseks ELis, et kiirendada vedude raskuskeskme üleminekut maanteetranspordilt 

meretranspordile; 

– mereprahiga seotud süveneva probleemi lahendamist käsitlevate ELi õigusaktide, nagu 

jäätmekäitlust, laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmeid sadamates, vee 

kvaliteeti ja merestrateegiat käsitlevad direktiivid, täielik rakendamine; 

– orgaanilise vesiviljeluse edendamine ja tarbijate tervise kaitsmine kalasööta silmas 

pidades ning vesiviljeluse laienemise tagajärgede kontrolli all hoidmine. 
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Mere- ja rannikuturism 

Mere- ja rannikuturismil on silmapaistev osa ELi turismimajanduses ning samuti 

rannikupiirkondade majanduslikus toimetulekus, kus see on sageli peamine sissetuleku ja 

tööhõive allikas. 

Euroopa merede arvele langeb suurim osa kogu maailma jahtlaevaturismi ja lõbusõidulaevade 

turust (Vahemeri – 70 %) ning ülemaailmse nõudluse pideva kasvu toel areneb seal ka kiiresti 

kruiisiturismi sektor.  

Ranniku- ja mereturismil on potentsiaali panustada otsustavalt Euroopa turismitoote 

mitmekesistamisse ning laiendada ääremaade majandustegevust, pöörates erilist tähelepanu 

primaarse ja tertsiaarse sektori vahelisele seotusele, ning see annab Euroopa turismile ja 

Euroopa majandusele tervikuna eeliseid mitmel erineval moel. 

Kuid samal ajal seisavad ranniku- ja mereturismi alasektorid silmitsi suurte probleemidega, 

mille näiteks on ELi rannikualade ühtekuuluvust kahjustav killustatus, hooajalisus, puudulik 

taristu, mitmetahulisuse ja uudsuse puudumine kõnealuse toote puhul, tööhõive hooajalised 

kõikumised koos kvalifitseerimata töötajate suure kontsentratsiooniga, säästvuse ja 

keskkonnaalaste kohustustega seotud nõuded, vajadus tegeleda kiiresti kliimamuutuste 

mõjuga, suurenev nõudlus kõrgetasemeliste turismiteenuste järele rahvusvahelisel turismiturul 

ning tiheneva rahvusvahelise konkurentsi surve.   

*** 

Et sinise majanduskasvu sektorid arendaksid välja ja realiseeriksid täiel määral oma 

potentsiaali panustada Euroopa majandusse, peab ELi tasandi strateegiline planeerimine 

tagama kooskõla ja koostoime praeguste poliitikasuundade ning uute algatuste ja 

instrumentide vahel. Sinise majanduskasvu võimaluste täielikuks ärakasutamiseks peavad 

avaliku ja erasektori ettevõtjad oma jõud ühendama ning töötama ühes ja samas poliitilises 

raamistikus, mis arvestab ELi uute prioriteetidega. 


