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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

”sinisestä kasvusta” – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän 

kasvun edistäminen 

(2012/2297(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Sininen kasvu – 

Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet”(COM(2012)0494), 

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 annetun komission kertomuksen ”EU:n yhdennetyn 

meripolitiikan edistyminen”(COM(2012)0491) sekä siihen liitetyn komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan (SWD(2012)0255), 

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2012 annetun Limassolin julkilausuman kasvua ja 

työllisyyttä tukevasta merialan toimintaohjelmasta, 

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merten 

aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista 

(COM(2013)0133), 

– ottaa huomioon 31. lokakuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

”Overview of EU policies, legislation and initiatives related to marine 

litter”(SWD(2012)0365),  

– ottaa huomioon 29. elokuuta 2012 annetun komission vihreän kirjan ”Meriosaaminen 

2020 merenpohjan kartoituksesta meriennusteisiin”(COM(2012)0473),  

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2011 annetun komission valkoisen kirjan ”Yhtenäistä 

Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja 

resurssitehokasta liikennejärjestelmää”(COM(2011)0144), 

– ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa, maailman 

ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet”(COM(2010)0352), 

– ottaa huomioon 21. tammikuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Tiedonanto ja 

toimintasuunnitelma esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen 

luomiseksi”(COM(2009)0010), 

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon ”Euroopan unionin 

yhdennetty meripolitiikka”(COM(2007)0575), 

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan ”Euroopan unionin 

tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen 

näkemys”(COM(2006)0275), 
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– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta Eurooppa, 

maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet1, 

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhdennetystä 

meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet2, 

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n 

meriliikennepolitiikasta vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset3, 

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman matkailun 

rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä näkökohdista4,  

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

yhdennetystä meripolitiikasta5, 

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

tulevasta meripolitiikasta: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys6, 

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2013 annetun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 

aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Sininen kasvu – Meritalouden ja 

merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet”, 

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 annetun alueiden komitean lausunnon aiheesta 

”Sininen kasvu – Meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet”, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan; 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan 

ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013); 

A. ottaa huomioon, että valtameret ja meret peittävät yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta 

ja että ne voivat esittää merkittävää osaa EU:n edessä olevista pitkän aikavälin haasteista 

selviämisessä, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutosta ja kansainvälistä kilpailukykyä 

koskevat haasteet,  

B. ottaa huomioon, että EU:n alueella on kuusi suurta rannikkoaluetta (Atlantin valtameri, 

Pohjanmeri, Itämeri, Mustameri, Välimeri ja syrjäisimmät alueet), joiden välillä on eroja 

alueellisissa resursseissa ja siinä, millaista toimintaa niillä harjoitetaan,  

C. ottaa huomioon, että noin puolet Euroopan väestöstä elää Euroopan mantereen 

89 000 kilometrin pituisella rannikolla, 

                                                 
1 EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 41. 
2 EUVL C 70 E, 8.3.2012, s.70. 
3 EUVL C 81 E, 15.3.2011, s.10. 
4 EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 1. 
5 EUVL C 279 E, 19.11.2009, s.30. 
6 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 531. 
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D. ottaa huomioon, että teknologian kehityksen ja uusien kestävän kehityksen lähteiden 

etsinnän seurauksena meritalouden koon odotetaan kasvavan 590 miljardiin euroon 

vuoteen 2020 mennessä ja sen tarjoamien työpaikkojen määrän yhteensä 7 miljoonaan,  

E. ottaa huomioon, että tämä odotettu ihmisen toiminnan lisääntyminen tapahtuu herkässä 

meriympäristössä ja että vain 10 prosenttia merialueiden luontotyypeistä ja 2 prosenttia 

merialueiden lajeista on hyvässä kunnossa,  

Yleinen toimintakehys 

1. pitää myönteisenä ”sinistä kasvua” koskevaa komission tiedonantoa, joka edustaa 

Eurooppa 2020 -strategian merialueita koskevaa ulottuvuutta ja osoittaa selkeästi 

meritalouden tarjoamat mahdollisuudet kestävän kehityksen ja työllisyyden luomisessa; 

2. pitää yhdennetyn meripolitiikan edistymistä koskevaa komission kertomusta myönteisenä 

ja vakuuttaa toistamiseen tukevansa yhdennettyä meripolitiikkaa sekä korostaa, että tämä 

politiikka on edelleen tärkein väline, jolla tuetaan merialan kehitystä;  

3. toteaa, että unionin meritalouden alojen kilpailukyvyn edistämiseksi 

maailmanmarkkinoilla kansallisten, alueellisten ja eurooppalaisten viranomaisten on 

luotava kasvulle tarvittavat edellytykset, esimerkiksi aluesuunnittelujärjestelmät, 

parannetut infrastruktuurit, mahdollisuudet ammatillisten valmiuksien hankkimiseen ja 

rahoituksen turvaaminen;  

4. huomauttaa, että tällaisena aikana, jolloin jäsenvaltioissa leikataan julkisia investointeja, 

on välttämätöntä huolehtia siitä, että kehityspolitiikka ja erityisesti hankkeet, joiden 

kustannukset ovat korkeat, kuten liikenne- ja energiainfrastruktuureja koskevat hankkeet, 

saavat riittävästi rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020;  

5. huomauttaa, että riittävän rahoituksen turvaaminen muodostaa haasteen sinisen kasvun 

aloilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), ja panee näin ollen 

tyytyväisenä merkille sellaiset aloitteet kuten EU:n uudet riskipääomayhtiöitä koskevat 

säännöt, jotka helpottavat pk-yritysten rahoituksen saantia;  

6. korostaa kuitenkin, että siniseen kasvuun liittyvä lisääntynyt taloudellinen toimeliaisuus ei 

voi tapahtua meri- ja rannikkoekosysteemien kustannuksella ja että sen on oltava 

meristrategiapuitedirektiivin ympäristötavoitteiden mukaista;  

7. panee huolestuneena merkille merien roskaantumisen ympäristövaikutukset kaikilla 

eurooppalaisilla merialueilla ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään 

asianomaisten EU:n direktiivien täysimääräiseen täytäntöönpanoon, esimerkiksi niiden, 

jotka koskevat jätehuoltoa, aluksella syntyvän jätteen vastaanottolaitteita satamissa, veden 

laatua ja meristrategiaa;  

Merien aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

8. panee tyytyväisenä merkille merien aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä 

käyttöä ja hoitoa koskevan komission säädösehdotuksen ja katsoo sen käsittävän toimia, 
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jotka ovat välttämättömiä yhä monilukuisempien meri- ja rannikkotoimintojen hallinnan 

sekä ympäristönsuojelun kannalta;  

9. huomauttaa, että merien aluesuunnittelun odotetaan johtavan yritysten kustannusten 

vähenemiseen ja investointi-ilmapiirin paranemiseen ja että rannikkoalueiden yhdennetty 

käyttö ja hoito helpottaa toimintojen koordinointia rannikkoalueella ja parantaa yleisesti 

rannikkoalueen hallintoa;  

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että parhaita käytäntöjä levitetään ja että tämän alan 

valmistelutoimista saatuja opetuksia hyödynnetään, sillä jäsenvaltioiden välillä on 

merkittäviä eroja meri- ja rannikkoalueiden hallintojärjestelmien kehittämisessä;  

11. korostaa, että mereen liittyviä toimintoja ja niiden ympäristöä koskevan tieteellisen 

tietämyksen puutteet muodostavat esteitä aluesuunnittelulle ja korostavat Meriosaaminen 

2020 -aloitteen ja sen tiettyjen tavoitteiden merkitystä, joihin kuuluu esimerkiksi 

merenpohjan kartoitus Euroopan vesillä vuoteen 2020 mennessä;  

Merialan ammattitaito ja työllisyys 

12. katsoo, että kokonaistyöllisyys sinisessä taloudessa voi ylittää arvioidut 7 miljoonaa 

työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, jos sitä tuetaan koulutuspolitiikalla, joka turvaa 

liikkuvan, riittävän ammattitaidon hankkineen ja kokeneen työvoiman saatavuuden;  

13. pitää valitettavana, että kielteinen käsitys työoloista sekä työterveydestä ja 

-turvallisuudesta heikentää yhä merialan ammattien suosiota; kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan tämän tilanteen korjaamiseksi;  

14. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti ja tukemaan alueellisella tasolla tehtävää työtä 

sinisen talouden alojen vaatimien taitojen ja ammattien arvioimiseksi sekä varmistamaan, 

että sellaiset aloitteet kuten ”EU:n osaamispanoraama” vastaavat sinisen talouden tarpeita; 

15. kehottaa komissiota edistämään aloitteita, jotka koskevat työntekijöiden liikkuvuutta 

talouden alojen ja jäsenvaltioiden välillä, kuten Erasmus-ohjelman tyyppinen 

opiskelijoiden, opettajien ja nuorten ammattilaisten vaihtoa koskeva monivuotinen toimi; 

tukee yritysten ja koulutuksen tarjoajien välistä yhteistyötä tavoitteena loppututkinnon 

suorittaneiden valmentaminen työpaikkoihin uusilla aloilla; 

16. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä meritalouden alojen edustajien ja koulutuksen 

tarjoajien kanssa eurooppalaisten työllisyyttä ja ammattitaitoa käsittelevien alakohtaisten 

neuvostojen perustamiseksi ja rahoittamiseksi, tavoitteena työpaikkojen, 

ammattitaitovaatimuksia koskevien muutosten ja vastaavien koulutustarpeiden 

rekisteröiminen; 

Merenkulku ja laivanrakennus  

17. huomauttaa, että meriliikenteen edistäminen myötävaikuttaa talouskasvun ja työllisyyden 

lisäksi myös sen tavoitteen saavuttamiseen, joka on asetettu valkoisessa kirjassa 

”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma”, että maanteiden 
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tavarankuljetuksista siirretään rautatie- ja vesiliikenteeseen 50 prosenttia vuoteen 2050 

mennessä; 

18. panee huolestuneena merkille, että kohtuuttomat hallinto- ja tullimenettelyt rasittavat 

edelleen merenkulkualaa EU:n sisällä ja että ne vaarantavat eurooppalaisen 

meriliikennealueen tulevaisuudennäkymän sekä estävät alan kasvua;  

19. on tyytyväinen ”sinistä vyöhykettä” koskevan pilottihankkeen menestykseen ja kehottaa 

komissiota esittämään tarvittavat sinisen vyöhykkeen luomista koskevat 

säädösehdotukset, joihin sisältyy välttämätön unionin tullikoodeksin tarkistaminen, 

vuoden 2013 kuluessa;  

20. korostaa, että EU:n laivanrakennusala voi lisätä osallistumistaan kasvun ja työllisyyden 

edistämiseen hyödyntämällä ”puhtaisiin aluksiin”(joiden energiatehokkuus on entistä 

suurempi ja rikki- ja typpioksidien päästöt entistä vähäisemmät) sekä merituulipuistojen 

rakentamiseen ja toimintaan soveltuviin aluksiin kohdistuvan kysynnän luomia 

tilaisuuksia;  

21. kehottaa komissiota helpottamaan LeaderSHIP 2020 -strategian täytäntöönpanoa ja 

toteuttamaan säädetyt toimenpiteet, joilla vastataan eurooppalaisen laivanrakennusalan 

haasteisiin, joita ovat esimerkiksi rahoituksen saatavuus, ammattitaito ja kansainvälinen 

kilpailukyky; 

Meri- ja rannikkomatkailu 

22. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan aloitteita matkailuinfrastruktuurien kehittämiseksi ja 

parantamiseksi ja ponnistelemaan kaikin tavoin byrokratian ja avoimuuden puutteen 

kitkemiseksi tältä alalta sekä paikallis- ja alueviranomaisia osallistumaan tähän suoraan; 

huomauttaa, että on tärkeää perustaa tai parantaa korkean tason erikoiskouluja 

(matkailuyritysten hallinto ja talous, matkailuammatit, merenkulkualan koulut, 

kokkikoulut jne.); 

23. korostaa tarvetta yksinkertaistaa viisumien myöntämismenettelyjä, vähentää asianomaisia 

kustannuksia ja myöntää toistuvaisviisumeita kolmansista maista tuleville vierailijoille; 

kehottaa komissiota tutkimaan ja panemaan välittömästi täytäntöön uusia, ”älykkäitä” 

tapoja myöntää matkailuviisumeita, jotta saapuvat matkailijavirrat voidaan maksimoida; 

24. korostaa, että risteilyala on merkittävä taloudellinen resurssi eurooppalaisille satamille ja 

niiden ympäristössä sijaitseville paikallisyhteisöille; kannustaa suunnittelemaan 

kiinnostavia matkailuohjelmia, joilla pyritään tekemään vierailijoiden kokemuksesta 

vaikuttavampi korostamalla satamakohteiden kulttuurista ja historiallista merkitystä; 

25. kehottaa komissiota tehostamaan ponnistelujaan eurooppalaisten satamien kilpailukyvyn 

lisäämiseksi ja tukemaan satamainfrastruktuureja sekä parantamaan tarjottavia palveluita 

(esimerkiksi mukauttaminen Schengen-vaatimuksiin), jotta eurooppalaiset satamat olisivat 

entistä houkuttelevampia kohteita risteilyaluksille ja jotta ne tuottaisivat enemmän hyötyä 

paikallisyhteisöille; 



 

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

FI 

26. korostaa huviveneilyn merkitystä merimatkailulle; kehottaa komissiota tutkimaan tulevan 

merimatkailua koskevan tiedonantonsa yhteydessä mahdollisuuksia yhdenmukaistaa ja 

yksinkertaistaa unionin tasolla toimilupien myöntämistä koskevia sääntöjä, huvialusten 

turvallisuus-, huolto- ja korjausvaatimuksia sekä alan ammattipätevyyden vastavuoroista 

tunnustamista; 

27. kehottaa komissiota sisällyttämään meri- ja rannikkomatkailun asianmukaisiin toimiin ja 

ohjelmiin kuten ”EDEN – eurooppalaiset matkailun huippukohteet” ja Calypso; 

28. kehottaa komissiota ottamaan huomioon ruokakulttuurin myötävaikutuksen ja roolin 

eurooppalaisen rannikkomatkailun kehittämisessä; pitää nykyisten toimintalinjojen ja 

välineiden hyödyntämistä ja yhteensovittamista sekä uusien ohjelmien ja toimien 

laatimista välttämättömänä, jotta edistetään alkutuotannon ja palvelusektorin välisiä 

synergioita EU:n rannikkoalueilla; 

29. kehottaa komissiota perustamaan matkailun virtuaalisen seurantakeskuksen, joka on 

yhteydessä tutkimuslaitoksiin, yrityksiin ja viranomaisiin ja jonka tarkoituksena on edistää 

markkinatutkimusta, toimittaa tarjonnan ja kysynnän pitkän aikavälin ennusteita koskevia 

tietoja yrityksille ja viranomaisille sekä luoda suotuisammat liiketoimintaolosuhteet; 

Sininen energia 

30. yhtyy siihen komission näkemykseen, että sininen energia on eurooppalaiselle 

meritaloudelle merkittävä etu, ja kehottaa komissiota myötävaikuttamaan sen 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen merialuestrategioiden avulla;  

31. kehottaa komissiota tulossa olevassa tiedonannossaan omaksumaan yhdennetyn 

lähestymistavan merien energialähteiden kehittämiseen siten, että hyödynnetään 

merituulivoiman ja merienergian välisiä synergioita;  

32. kehottaa komissiota tukemaan aktiivisesti unionin globaalia johtoasemaa tällä alalla ja 

kehittämään sinistä energiaa koskevan eurooppalaisen teollisuusstrategian kuten se on jo 

tehnyt muilla aloilla; 

Vesiviljely 

33. huomauttaa, että EU:n vesiviljelyala tarjoaa jo 80 000 työpaikkaa ja sillä on 

mahdollisuudet parantaa merkittävästi rannikkoyhteisöjen taloutta, kun otetaan huomioon 

YK:n arviot, joiden mukaan viljeltyjen kalojen tuotanto ylittää tavanomaisen kalastuksen 

tuotannon vuonna 2019;  

34. kehottaa komissiota tulevissa EU:n vesiviljelyä koskevissa strategisissa suuntaviivoissa 

edistämään avomerellä harjoitettavaa vesiviljelyä, joka voidaan yhdistää sinisen energian 

laitoksiin, jotta vähennetään liian intensiivisen vesiviljelyn rannikkoekosysteemeille ja 

muille toiminnoille aiheuttamia paineita;  

Merenpohjan mineraalien louhinta  
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35. toteaa, että edellytykset merenpohjan mineraalien louhinnalle ovat suotuisat; korostaa 

kuitenkin, että merenpohjan ympäristö on yhteydessä muuhun maapalloon aineita, 

energiaa ja biologista monimuotoisuutta koskevan vaihdon kautta ja että tämän 

häiriintyminen voi aiheuttaa arvaamattomia muutoksia kalakannoissa sekä biologisen 

monimuotoisuuden vähenemistä;  

36. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota merenpohjan louhinnan 

ympäristövaikutuksiin, tukemaan asianomaisia tutkimushankkeita ja tekemään yhteistyötä 

alalla toimivien kolmansien maiden viranomaisten kanssa, jotta tieteellisen tietämyksen 

puutteet yritetään saada nopeammin korjattua; 

Sininen bioteknologia 

37. toteaa, että sininen bioteknologia voi luoda korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja ja 

hyödyttää keskeisiä aloja kuten terveyttä, ravitsemusta ja innovointia; pitää myönteisenä 

komission aikomusta tukea tutkimusta ja innovointia, joita tarvitaan tämän toiminnan 

edistämiseksi yrittäjyyden alalla; 

38. kehottaa komissiota edistämään yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten välisiä 

kumppanuuksia sekä rajatylittäviä kumppanuuksia kuten Euroopan meribiologian keskus, 

kun otetaan huomioon, että meribioteknologia ja merien biologisen monimuotoisuuden 

saaminen käyttöön edellyttävät tieteellistä asiantuntemusta ja kehittyneitä ja kalliita 

laitteita;  

 

° 

°  ° 

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Koska talouskasvun ja työpaikkojen luomiseen on kiireellinen tarve, on välttämätöntä 

omaksua uusi poliittinen lähestymistapa meritalouteen. Sinistä kasvua koskeva aloite sisältää 

tulevaisuuden aloja koskevia kaukonäköisiä ehdotuksia realistisissa ja johdonmukaisissa 

puitteissa ja avaa mahdollisuuksia laajamittaisille synergioille paitsi unionin rannikkoalueilla 

myös muualla sen alueella toimivien talouden alojen välillä.  

 

Unioni suuntaa huomionsa meriin ja valtameriin 

 

Huomion suuntaaminen meriin ja valtameriin voi antaa vastauksia kasvaviin ja erittäin 

tärkeisiin haasteisiin, jotka ovat nyt vastassamme. Uusi teknologia kuten robotit ja kehittyneet 

vedenalaiset laitteet mahdollistavat nyt sen, että EU:n tutkijat ja yritykset kiinnittävät 

huomionsa meriin pyrkiessään edistämään ilmastonmuutoksen torjumista, kehittämään hoitoja 

vakaviin sairauksiin, turvaamaan harvinaisten mineraalien saannin jne. Euroopan pitkien ja 

vahvojen merellisten perinteiden vahvistukseksi tulevat nyt uudet ja kehittyvät toiminnot 

kuten merituulivoima ja vesiviljely.  

 

Samanaikaisesti laajemmat huolenaiheet saavat EU:n suuntaamaan huomionsa meriin. Tarve 

vähentää hiilipäästöjä herättää mielenkiintoa lähimerenkulkua kohtaan ja avaa 

mahdollisuuksia uusiutuville merienergialähteille. Mantereiden luonnonvarojen liiallinen 

hyödyntäminen nostaa niiden maailmanmarkkinahintoja ja vahvistaa taloudellisia kannustimia 

merien mineraalivarojen tutkimiseen. 

 

Mahdollisuudet siniseen kasvuun 

 

Meri- ja rannikkotalouden alojen innovatiiviselle ja kestävälle kehitykselle on olemassa 

hedelmällinen maaperä sillä edellytyksellä, että oikea institutionaalinen toimintakehys otetaan 

käyttöön. Sinistä kasvua koskeva komission aloite perustui meri- ja rannikkotalouden alojen 

taloudellisia mahdollisuuksia koskevaan laajaan tutkimukseen, jossa määriteltiin viisi aluetta, 

joilla on erityiset mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja soveltaa innovaatioita. Näitä alueita 

ovat sininen (tuuli- ja meri-) energia, vesiviljely, meri- ja rannikkomatkailu, merien 

mineraalivarojen louhinta ja sininen bioteknologia. Komissio esittää oikeutetusti sinisen 

kasvun, jossa keskitytään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, Eurooppa 2020 

-strategian merialueita koskevana ulottuvuutena.  

 

Sininen kasvu ei korvaa yhdennettyä meripolitiikkaa vaan antaa sille uutta energiaa. 

Yhdennetyn meripolitiikan toimintaohjelma on keskeinen väline niiden olosuhteiden 

luomisessa, joita edellytetään, jotta eurooppalaiset yritykset voivat luoda lisäarvoa sinisessä 

taloudessa. Monialaisten välineiden lisäksi komissio on ilmoittanut useista alakohtaisista 

aloitteista viidellä avainalueella, joiden tavoitteena on kyseisten alojen suorituskyvyn 

vahvistaminen. 

 

Sininen kasvu yhdistettynä korkeaan työllisyyteen ja laaja-alaiseen kestävyyteen 
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Esittelijä panee tyytyväisenä merkille sinistä kasvua koskevan aloitteen ja ehdotetut 

toimenpiteet, joilla pyritään sääntelemään ja vahvistamaan sinistä taloutta. 

Mietintöluonnoksessa keskitytään kuitenkin kahden keskeisen haasteen kohtaamiseen, jotka 

ovat erityisen tärkeitä siniseen kasvuun liittyvien hyötyjen maksimoimiseksi. 

 

Ensimmäinen näistä koskee tarvetta varmistaa, että työvoimalla on nousevilla meritalouden 

aloilla vaadittava ammattitaito, jotta siniseen kasvuun voi liittyä korkea työllisyys. Toinen 

näistä koskee sinisen kasvun laaja-alaisen kestävyyden varmistamista, mikä tarkoittaa sitä, 

ettei se vahingoita herkkää meriympäristöä ja että se edistää voimakkaasti ilmastonmuutoksen 

torjumista. 

 

Korkeaan työllisyyteen yhdistyvää kasvua koskeviin toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat 

seuraavat: 

 

− eurooppalaisten työllisyyttä ja ammattitaitoa käsittelevien alakohtaisten neuvostojen 

perustaminen ja rahoittaminen, jotta voidaan kirjata työpaikkoja sekä tarvittavaa 

ammattitaitoa ja koulutusta koskevat uudet suuntaukset; 

− merenkulku- ja merialan ammattien kiinnostavuuden lisääminen sääntely- ja 

edistystoimilla; 

− tuki aluetason ponnisteluille ammattitaitotarpeiden arvioimiseksi ja EU:n 

osaamispanoraamaan sisältyvien tietojen päivittämisen varmistamiseksi; 

− uudet koulutusaloitteet, joilla edistetään työvoiman liikkuvuutta, esimerkiksi Erasmus-

ohjelman tyyppinen opiskelijoiden, opettajien ja nuorten ammattilaisten vaihtoa koskeva 

monivuotinen toimi;  

− alan ja oppilaitosten välinen yhteistyö, jonka tavoitteena on loppututkinnon 

suorittaneiden asianmukainen valmentaminen uusiin ja muuttuviin ammatteihin; 

− voimakkaasti työllistävien alojen kuten risteilymatkailun ja merituulivoiman tukeminen; 

 

Laaja-alaista kestävyyttä koskeviin toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat seuraavat: 

 

− sen varmistaminen, että merien aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä 

ja hoitoa käytetään meriympäristön hyvän tilan varmistamiseksi vuoteen 2020 mennessä 

(meristrategiapuitedirektiivi); 

− sellaisten tutkimushankkeiden tukeminen, jotka koskevat merien mineraalien louhintaa ja 

joihin liittyy ympäristövaikutusten tiivis seuranta; 

− sellaisen sinistä energiaa koskevan teollisuusstrategian käynnistäminen, jolla pyritään 

maksimoimaan merien tarjoamat mahdollisuudet torjua ilmastonmuutosta;  

− merenkulun sinistä vyöhykettä koskevan säädösehdotuksen esittäminen vuoden 2013 

kuluessa pitäen tavoitteena maakuljetuksista merikuljetuksiin tapahtuvan siirtymän 

nopeuttamista;  

− merien kasvavan roskaantumisongelman ratkaisemiseksi annetun EU:n lainsäädännön – 

esimerkiksi jätehuoltoa, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteita 
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satamissa, veden laatua ja meristrategiaa koskevat direktiivit – täysimääräinen 

täytäntöönpano;  

− luonnonmukaisen vesiviljelyn edistäminen ja kuluttajien terveyden suojelu, mitä tulee 

kalanrehuihin ja vesiviljelyalan kasvun aiheuttamien seurausten hallintaan;  

 

Meri- ja rannikkomatkailu 
 

Meri- ja rannikkomatkailulla on merkittävä rooli EU:n matkailutaloudessa sekä 

rannikkoalueiden taloudessa, sillä se on monelle niistä keskeinen tulojen ja työllisyyden 

lähde.  

 

Suurin osuus purjehdus- ja huvivenematkailun maailmanmarkkinoista on keskittynyt 

Euroopan merialueille (Välimeren osuus on 70 prosenttia), ja risteilyala on nopeasti kasvava 

ala, jolla kysyntä lisääntyy jatkuvasti maailmanlaajuisesti. 

 

Rannikkomatkailu ja merimatkailu voivat myötävaikuttaa ratkaisevasti eurooppalaisen 

matkailutuotteen erilaistumiseen ja edistää taloudellisen toiminnan laajentamista sisämaahan 

sekä alkutuotannon ja palvelusektorin välisen kytkennän korostamista ja tuoda moninkertaisia 

hyötyjä eurooppalaiselle matkailulle sekä yleensä Euroopan taloudelle.  

 

Kuitenkin rannikko- ja merimatkailun alasektorit ovat vastatusten merkittävien haasteiden 

kanssa kuten sirpaloitumisilmiö, joka heikentää EU:n rannikkoalueiden yhteenkuuluvuutta, 

kausiluonteisuus, infrastruktuurien puute, tarjotun tuotteen erilaistumisen ja sitä koskevan 

innovoinnin puuttuminen, työllisyyden kausivaihtelu, johon yhdistyy heikosti koulutetun 

työvoiman voimakas keskittyminen näille aloille, kestävyyttä ja ympäristösitoumusten 

täyttämistä koskevat korkeat vaatimukset, pakottava tarve selviytyä ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista, korkeatasoisten matkailupalvelujen kasvava kysyntä kansainvälisillä 

matkailumarkkinoilla ja kiristyvän kansainvälisen kilpailun aiheuttama paine.  

 

*** 

 

Jotta sinisen kasvun alat kehittyisivät ja kaikki niiden mahdollisuudet Euroopan talouden 

edistämisessä saataisiin toteutettua, on välttämätöntä harjoittaa nykyisten toimintalinjojen 

välistä yhteensovittamista ja synergioita sekä uusien aloitteiden ja välineiden kehittämistä 

koskevaa strategista suunnittelua EU:n tasolla. Jotta sinisen kasvun tarjoamia mahdollisuuksia 

voitaisiin hyödyntää mahdollisimman suuressa määrin, julkisen ja yksityisen sektorin 

toimijoiden on yhdistettävä voimansa ja työskenneltävä sellaisen yhtenäisen poliittisen 

kehyksen puitteissa, jossa otetaan huomioon EU:n uudet prioriteetit. 

 

 


