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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om blå tillväxt – Att stärka en hållbar tillväxt i den marina sektorn, sektorn för 

sjötransporter och turismsektorn i EU 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 september 2012 Blå tillväxt – 

möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn (COM(2012)0494), 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 11 september 2012 Lägesrapport om 

EU:s integrerade havspolitik (COM(2012)0491) och det bifogade arbetsdokumentet från 

kommissionens avdelningar (SWD(2012)0255), 

– med beaktande av deklarationen från Limassol av den 8 oktober 2012 om en agenda för 

tillväxt och sysselsättning inom havs- och sjöfartssektorerna, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av 

en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av 

kustområden (COM(2013)0133), 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 31 oktober 2012 Översikt över 

EU:s policy, lagar och initiativ när det gäller marint avfall (SWD(2012)0365), 

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 29 augusti 2012 Kunskap i havsfrågor 

2020: från kartläggning av havsbotten till havsprognoser (COM(2012)0473),  

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 28 mars 2011 Färdplan för ett 

gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 

transportsystem (COM(2011)0144), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juni 2010 Europa – världens 

främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (COM(2010)0352), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 januari 2009 Meddelande och 

handlingsplan för att inrätta ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder 

(COM(2009)0010), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2007 En integrerad 

havspolitik för Europeiska unionen (COM(2007)0575), 

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 7 januari 2006 Unionens framtida 

havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (COM(2006)0275), 

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om Europa, världens främsta 

resmål – en ny politisk ram för europeisk turism1, 

                                                 
1 ΕUT C 56 E, 26.2.2013, s. 41. 
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– med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 om en integrerad havspolitik – 

utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar1, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om strategiska mål och 

rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 20182, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2008 om turismens inverkan i 

kustregionerna – de regionala utvecklingsaspekterna3 

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om en integrerad havspolitik för 

Europeiska unionen4, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 juli 2007 om unionens framtida havspolitik: en 

europeisk vision för oceanerna och haven5, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 

den 20 mars 2013 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén – Blå tillväxt: 

Möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 31 januari 2013 Blå tillväxt: 

Möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 

utskottet för regional utveckling och fiskeriutskottet (A7-0000/2013), och av följande 

skäl: 

A. Mer än 70 procent av jordens yta består av oceaner och hav som skulle kunna spela en 

viktig roll när det gäller att bemöta de långsiktiga utmaningar som EU konfronteras med, 

såsom klimathot och global konkurrenskraft. 

B. I EU finns sex större kustregioner (Atlanten, Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, 

Medelhavet och de yttersta randområdena), vilka uppvisar skillnader när det gäller 

territoriella resurser och vilken typ av verksamhet som bedrivs där. 

C. Cirka hälften av EU:s befolkning bor längs EU:s 89 000 km långa kustlinje. 

D. Den tekniska utvecklingen och sökandet efter nya källor till hållbar tillväxt förväntas öka 

den havsanknutna ekonomins storlek till 590 miljarder euro fram till 2020, vilket innebär 

att totalt 7 miljoner arbetstillfällen skapas. 

                                                 
1 ΕUT C 70 E, 8.3.2012, s. 70. 
2 ΕUT C 81 E, 15.3.2011, s. 10. 
3 ΕUT C 45 E, 23.2.2010, s. 1. 
4 ΕUT C 279 E, 19.11.2009, s. 30. 
5 ΕUT C 175 E, 10.7.2008, s. 531. 
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E. Den förväntade ökningen av mänsklig aktivitet kommer att äga rum i en ömtålig 

havsmiljö, där endast 10 procent av de marina livsmiljöerna och 2 procent av de marina 

arterna är i gott skick. 

Allmän bakgrund 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om blå tillväxt, som utgör den 

marina dimensionen av strategin ”Europa 2020” och som ger en tydlig indikation på den 

havsanknutna ekonomins potential att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om den integrerade havspolitikens 

framsteg och upprepar sitt stöd för denna politik samt understryker att främjandet av den 

fortfarande är det viktigaste sättet att stärka den blå tillväxten. 

3. Europaparlamentet betonar att det för att stärka konkurrenskraften på den internationella 

marknaden för de sektorer i EU som verkar inom den havsanknutna ekonomin krävs att 

nationella, regionala och europeiska myndigheter skapar de nödvändiga förutsättningarna 

för tillväxt, dvs. genom att inrätta system för fysisk planering, förbättra infrastrukturen, 

göra det möjligt att förvärva yrkeskvalifikationer och säkerställa finansiering. 

4. Europaparlamentet betonar att det i en tid då medlemsstaterna drar ner på de offentliga 

investeringarna är absolut nödvändigt att utvecklingspolitiken, särskilt dyra projekt såsom 

transport- och energiinfrastrukturprojekt, får tillräcklig finansiering under 

programperioden 2014–2020. 

5. Europaparlamentet framhåller att tryggandet av tillräcklig finansiering kommer att vara en 

utmaning för små och medelstora företag inom sektorer som är förknippade med blå 

tillväxt. Därför välkomnar parlamentet initiativ såsom EU:s nya regler för 

riskkapitalfonder som kommer att underlätta tillgången till finansiering för små och 

medelstora företag. 

6. Europaparlamentet understryker dock att ökningen av den ekonomiska verksamhet som är 

knuten till blå tillväxt inte får ske på bekostnad av havens och kusternas ekosystem och att 

den måste vara förenlig med miljömålen i ramdirektivet om en marin strategi. 

7. Europaparlamentet ser med oro på hur det marina avfallet påverkar miljön i alla 

europeiska hav och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att relevanta 

EU-direktiv tillämpas i sin helhet, exempelvis direktiven om avfallshantering, 

hamnanläggningar som tar emot fartygsavfall, vattenkvalitet och en marin strategi. 

Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens lagstiftningsförslag om fysisk planering i 

kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden, eftersom detta är 

nödvändiga åtgärder för att administrera det ökade antalet havs- och kustverksamheter och 

skydda miljön. 

9. Europaparlamentet noterar att den fysiska planeringen i kust- och havsområden förväntas 

leda till en minskning av företagens kostnader och till ett förbättrat investeringsklimat, 
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medan den integrerade förvaltningen av kustområden kommer att underlätta 

samordningen av verksamheter i kustområden och åstadkomma en generell förbättring av 

kustområdenas förvaltning. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bästa praxis sprids samt att 

lärdomar dras av de förberedande åtgärderna på detta område, eftersom det finns 

betydande skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller utveckling av 

förvaltningssystem för havs- och kustområden. 

11. Europaparlamentet betonar att bristande vetenskapliga kunskaper om maritim verksamhet 

och den miljö i vilken den bedrivs kan utgöra hinder för fysisk planering, och visar på 

vikten av initiativet ”Kunskap i havsfrågor 2020” och dess konkreta mål, såsom 

kartläggningen av havsbottnen i EU:s vatten fram till 2020. 

Kompetens inom havsnäringar och sysselsättning 

12. Europaparlamentet anser att den totala sysselsättningen inom den blå ekonomin kan 

överskrida den bedömning som gjorts på 7 miljoner arbetstillfällen fram till 2020, om den 

backas upp av en utbildningspolitik som säkerställer en rörlig arbetskraft med tillräcklig 

specialisering och erfarenhet. 

13. Europaparlamentet beklagar att den negativa uppfattning som finns om arbets-, hälso- och 

säkerhetsförhållanden fortsätter att undergräva de havsrelaterade yrkenas attraktionskraft. 

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att intensifiera sina insatser för att tackla 

denna situation. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensivt följa och stödja de insatser som 

görs på regional nivå för att bedöma vilken kompetens och vilka yrken som kommer att 

efterfrågas inom den blå ekonomins sektorer. Kommissionen bör dessutom se till att 

initiativ som ”Kompetenskarta för EU” återspeglar den blå ekonomins behov. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja initiativ som stöder arbetskraftens 

rörlighet mellan ekonomiska sektorer och mellan medlemsstater, såsom en flerårig 

utbytesverksamhet för studenter, lärare och unga arbetstagare, liknande Erasmus. 

Parlamentet stöder samarbete mellan företag och utbildningsanordnare som syftar till att 

förbereda avgångsstudenter för arbeten inom nya områden. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med representanter för 

havsanknutna ekonomiska sektorer och utbildningsanordnare för att inrätta och finansiera 

”sektorsspecifika sysselsättnings- och kompetensråd” på EU-nivå, med målet att kartlägga 

arbetstillfällen, förändringar när det gäller kraven på färdigheter och aktuella 

utbildningsbehov. 

Sjöfart och varvsindustri 

17. Europaparlamentet påpekar att främjandet av sjötransporter inte bara bidrar till ekonomisk 

tillväxt och sysselsättning, utan också till uppnåendet av de mål som satts upp i vitboken 

Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde om att 50 procent av de 

godstransporter som nu går på väg ska flyttas över till järnväg och sjöfart fram till 2050. 
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18. Europaparlamentet noterar med oro att sjöfarten inom EU fortsätter att tyngas av orimlig 

byråkrati inom administration och tull, vilket hotar visionen om ett europeiskt område för 

sjötransporter och hindrar branschens tillväxt. 

19. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att pilotprogrammet ”Blue Belt” varit 

framgångsrikt och uppmanar kommissionen att lägga fram de lagstiftningsförslag som 

behövs för att skapa en sådan ”blå zon”, och att göra den nödvändiga översynen av 

Europeiska unionens tullkodex före utgången av 2013. 

20. Europaparlamentet betonar att varvsindustrin inom EU kan spela en större roll för tillväxt 

och sysselsättning genom att utnyttja de möjligheter som uppstår vid efterfrågan av ”rena 

fartyg” (ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av SOx, NOx) och fartyg som är 

lämpliga för uppförande och drift av havsbaserade vindkraftverk. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta tillämpningen av strategin 

”LeaderSHIP 2020” genom att genomföra de åtgärder som planeras för att möta den 

europeiska varvsindustrins utmaningar, såsom tillgång till finansiering, kompetens och 

global konkurrenskraft. 

Havs- och kustturism 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med lokala och regionala 

myndigheter stödja initiativ för att utveckla och förbättra turisminfrastruktur och att göra 

allt för att eliminera byråkrati och problem med insyn i branschen. Parlamentet betonar 

också vikten av att det inrättas specialinriktade utbildningar på hög nivå eller att befintliga 

sådana utbildningar förbättras (ekonomi och ledningsfrågor inom turismföretag, yrken 

med koppling till turistnäringen, sjöfartsskolor, kockskolor osv.). 

23. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att förenkla viseringsförfarandena, att 

minska kostnaderna och att utfärda visum för flera inresor till besökare från tredjeländer. 

Kommissionen uppmanas att undersöka och genomföra nya och ”smarta” sätt att utfärda 

turistvisum, med målet att maximera den inkommande strömmen av turister. 

24. Europaparlamentet betonar att kryssningssektorn utgör en väsentlig ekonomisk resurs för 

europeiska hamnar och intilliggande samhällen. Parlamentet uppmuntrar framtagandet av 

attraktiva turistprogram som utformas för att ge besökarna nya erfarenheter och som 

framhåller hamnstädernas kulturella och historiska betydelse. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera insatserna för att öka de 

europeiska hamnarnas konkurrenskraft genom att stärka deras infrastruktur och förbättra 

de tjänster som erbjuds (t.ex. anpassning till Schengenkraven), för att göra europeiska 

hamnar mer attraktiva för kryssningsfartyg och mer gynnsamma för lokala samhällen. 

26. Europaparlamentet understryker båtsportens betydelse för havsturismen. Kommissionen 

uppmanas att inom ramen för sitt kommande meddelande om havsturism undersöka 

möjligheterna att på EU-nivå harmonisera och förenkla reglerna för beviljande av 

trafiktillstånd, säkerhetskrav, underhåll och reparation av båtar samt ömsesidigt 

erkännande av yrkeskvalifikationer inom denna sektor. 
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27. Europaparlamentet föreslår att kommissionen inkluderar havs- och kustturismen i 

relevanta åtgärder och program, som exempelvis programmet ”EDEN – Framstående 

europeiska resmål” och programmet ”Calypso”. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta gastronomins roll för utvecklingen 

av europeisk kustturism. Parlamentet anser det nödvändigt att befintliga strategier och 

instrument utnyttjas och samordnas. Dessutom bör nya program och åtgärder utvecklas för 

att uppmuntra synergier mellan primärsektorn och tjänstesektorn i EU:s kustområden. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett ”virtuellt observationscentrum 

för turism” som samarbetar med forskningsinstitut, företag och offentliga myndigheter. 

Målet ska vara att främja marknadsundersökningar, tillhandahålla långsiktig information 

för företag och offentliga myndigheter om hur tillgång och efterfrågan utvecklas samt att 

skapa gynnsammare företagsvillkor. 

Blå energi 

30. Europaparlamentet håller med kommissionen om att blå energi utgör en tillgång för EU:s 

havsbaserade ekonomi och uppmanar kommissionen att se till att dess potential tillvaratas 

genom strategierna för olika havsområden. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt nästa meddelande på detta område 

anta en integrerad strategi för utveckling av energikällor till havs, genom att utnyttja 

synergier mellan havsbaserad vindkraft och havsenergi. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja EU:s globala ledarskap inom 

detta område genom att utveckla en europeisk industristrategi för blå energi, i likhet med 

vad som tidigare gjorts inom andra områden. 

Vattenbruk 

33. Europaparlamentet betonar att EU:s vattenbruk redan tillhandahåller 

80 000 arbetstillfällen och att det har potential att avsevärt förbättra kustsamhällenas 

ekonomi, särskilt med tanke på den bedömning som FN gjort att produktionen av odlad 

fisk kommer att överskrida det konventionella fisket 2019. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina kommande strategiska riktlinjer för 

vattenbruk inom EU främja havsbaserat vattenbruk som kan samordnas med anläggningar 

för blå energi för att minska den påverkan som ett allt för intensivt vattenbruk har på 

kusternas ekosystem och annan verksamhet. 

Utvinning av mineraler i havet 

35. Europaparlamentet konstaterar att det existerar gynnsamma förhållanden för utvinning av 

mineraler i havet, men påpekar att havsbottnens miljö hör ihop med resten av jorden 

genom utbyte av materia, energi och biologisk mångfald. Om dessa utbyten störs kan de 

orsaka oförutsedda förändringar i fiskbestånden och förlust av biologisk mångfald. 
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36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara särskilt uppmärksam på 

miljöeffekterna vid utvinning av mineraler i havet, att stödja aktuell forskning och att 

samarbeta med de myndigheter i tredjeländer som är involverade i sektorn för att snabbare 

täppa igen vetenskapliga kunskapsluckor. 

Blå bioteknik 

37. Europaparlamentet inser att blå bioteknik kan skapa högt kvalificerade arbetstillfällen och 

har mycket att tillföra inom viktiga områden som hälsa, näringslära och innovation. 

Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att stödja den forskning och innovation som 

krävs för att främja denna verksamhet inom initiativ för företagsamhet. 

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja partnerskap mellan den privata 

sektorn och forskningsinstitut liksom gränsöverskridande partnerskap, såsom Europeiskt 

centrum för marinbiologisk forskning. Detta med tanke på att marin bioteknik och 

tillgången till havets biologiska mångfald kräver vetenskaplig kunskap och sofistikerad 

och dyr utrustning. 

 

° 

°  ° 

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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MOTIVERING 

Det brådskande behovet av ekonomisk utveckling och nya arbetstillfällen kräver ett nytt 

förhållningssätt till den havsrelaterade ekonomin. Initiativet till blå tillväxt omfattar visionära 

förslag för framtidens sektorer genom en realistisk och strukturerad ram, vilka öppnar 

möjligheter för bred samverkan mellan ekonomiska sektorer som inte bara är verksamma i 

unionens kustområden, utan i hela EU. 

 

Europa vänder sig mot haven och oceanerna 

 

Ett närmande till hav och oceaner kan ge lösningar på de allt större utmaningar som 

människan står inför. Ny teknik, som robotteknik och avancerad undervattensutrustning, gör 

det nu möjligt för forskare och företagare inom EU att utnyttja havet i kampen mot 

klimatförändringar, att utveckla behandlingar för svåra sjukdomar och att säkerställa 

tillgången på sällsynta mineraler m.m. Europa har en lång och stark sjöfartstradition och 

bygger nu vidare på denna för att utveckla nya verksamheter såsom havsbaserad vindkraft och 

vattenbruk.  

 

Även andra större farhågor gör att EU vänder sig mot havet. Behovet av att minska 

kolutsläppen ökar intresset för närsjöfart och öppnar vägen för förnybara energiformer till 

havs. Den kraftiga exploateringen av landbaserade resurser höjer priserna på världsmarknaden 

och förstärker den ekonomiska drivkraften för att utvinna havets mineraltillgångar. 

 

Möjligheter för blå tillväxt 

 

Det finns stort utrymme för innovativ och hållbar tillväxt inom havs- och kustsektorerna, 

under förutsättning att rätt institutionell ram finns på plats. Kommissionens initiativ för blå 

tillväxt grundar sig på omfattande studier av ekonomiska möjligheter inom havs- och 

kustsektorerna och identifierar fem områden med särskilt stora möjligheter att skapa 

arbetstillfällen och tillämpa innovationer. Dessa områden är blå energi (vind- och havsenergi), 

vattenbruk, havs- och kustturism, utvinning av mineraltillgångar till havs samt blå bioteknik. 

Med fokus på en smart och hållbar utveckling för alla är det riktigt att blå tillväxt presenteras 

av kommissionen som ”Europa 2020”-strategins marina dimension. 

 

Den blå tillväxten ersätter inte den integrerade havspolitiken, utan är tvärtom inriktad på att 

förstärka den. Den integrerade havspolitikens dagordning utgör det grundläggande 

instrumentet för att institutionalisera de förhållanden som är nödvändiga för att europeiska 

företag ska kunna skapa mervärde inom den blå ekonomin Förutom de sektorsövergripande 

hjälpmedlen har kommissionen tillkännagett en rad sektoriella initiativ inom de fem 

nyckelområdena med målet att stärka deras potential. 

 

Blå tillväxt med hög sysselsättning och integrerad hållbarhet 

 

Föredragande välkomnar initiativet till blå tillväxt och de föreslagna åtgärderna som syftar till 

att reglera och stärka den blå ekonomin. Förslaget till betänkande koncentrerar sig dock på att 
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bemöta två grundläggande utmaningar som är av särskild vikt för att maximera de fördelar 

som kan knytas till den blå tillväxten. 

 

Den första gäller behovet av att se till att arbetskraften har de färdigheter som krävs för de 

havsanknutna sektorer som allteftersom kommer att etableras, så att den blå tillväxten blir en 

tillväxt med hög sysselsättning. Den andra utmaningen gäller tryggandet av integrerad 

hållbarhet för blå tillväxt, det vill säga att den inte kommer att skada den ömtåliga havsmiljön 

och att den kommer att bidra kraftfullt till att bekämpa klimatförändringen. 

 

När det gäller tillväxt med hög sysselsättning föreslås följande åtgärder: 

 

−  Inrättande och finansiering av ”sektorsspecifika sysselsättnings- och kompetensråd” på 

EU-nivå som ska kartlägga nya sysselsättningstrender och behoven av kompetens och 

utbildning. 

−  Förbättring av attraktionskraften för yrkesverksamhet inom sjöfarts- och havssektorn, 

genom reglerande och främjande åtgärder. 

−  Stöd till de insatser som görs på regional nivå för att bedöma vilken yrkeskompetens som 

behövs samt garantier för att de uppgifter som finns i ”Kompetenskarta för EU” 

uppdateras. 

−  Nya fortbildningsinitiativ som främjar arbetskraftens rörlighet, såsom fleråriga utbyten för 

studenter, lärare och unga arbetstagare, med Erasmus som förebild. 

−  Samarbete mellan näringen och utbildningsinstitut med målet att på lämpligt sätt förbereda 

avgångsstudenterna för nya och förändrade yrken. 

−  Stöd till sektorer med hög sysselsättning, såsom kryssningsturism och havsbaserad 

vindkraft. 

 

När det gäller integrerad hållbarhet föreslås följande åtgärder: 

 

−  Garantier för att fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av 

kustområden kommer att användas för att säkerställa en god havsmiljö fram till 2020 

(ramdirektivet för en marin strategi). 

−  Stöd åt forskning om utvinning av mineraler i havet och noggrann övervakning av 

miljöeffekter. 

−  Lansering av en industristrategi för blå energi som syftar till att maximera havets potential 

att bekämpa klimatförändringar. 

−  Ett lagstiftningsförslag under 2013 om en blå zon för sjöfarten inom EU, med målet att 

påskynda övergången från vägtransporter till sjötransporter. 

−  Fullständig tillämpning av den EU-lagstiftning som tar upp det allt större problemet med 

marint avfall, såsom direktiven om avfallshantering, hamnanläggningar för mottagande av 

fartygsavfall, vattenkvalitet samt en marin strateg. 

−  Främjande av biologiskt vattenbruk och skydd för konsumenternas hälsa när det gäller 

fiskfoder, samt hantering av de effekter som en utvidgning av vattenbruksverksamheten 

innebär. 
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Havs- och kustturism 
 

Havs- och kustturism spelar en framträdande roll, både när det gäller EU:s turistekonomi och 

kustregionernas ekonomi. För flera av dessa regioner är turismen den huvudsakliga källan till 

inkomst och sysselsättning.  

 

När det gäller båtturism och fritidsbåtar är den största andelen av världsmarknaden 

(70 procent i Medelhavet) koncentrerad till Europas hav, medan kryssningar utgör en 

snabbt växande sektor med ständigt ökad efterfrågan på global nivå. 

 

Kustturism i kombination med havsturism kan ha avgörande betydelse för diversifieringen av 

den europeiska turistprodukten och för en expansion av den ekonomiska verksamheten i 

inlandet, med särskild betoning på kopplingen mellan primär- och tjänstesektorerna. Detta kan 

på många sätt gynna den europeiska turismen och den europeiska ekonomin i sin helhet. 

 

Kust- och havsturismens delsektorer står dock inför betydande utmaningar: fragmentering 

som undergräver sammanhållningen mellan EU:s kustområden, säsongsvariationer, brist på 

infrastrukturer, bristande diversifiering och innovation hos den produkt som erbjuds, 

säsongsbundna förändringar inom sysselsättningen i kombination med hög koncentration av 

outbildad arbetskraft, höga krav på hållbarhet och efterlevnad av miljöåtaganden, det 

brådskande behovet av att bemöta klimatförändringens effekter, ökad efterfrågan på den 

internationella turistmarknaden på turisttjänster av hög klass samt pressen från en växande 

global konkurrens. 

 

*** 

 

För att de sektorer som är knutna till blå tillväxt ska kunna utvecklas och göra bruk av hela 

sitt dynamiska bidrag till EU:s ekonomi krävs det en strategisk planering på unionsnivå när 

det gäller samordning och samverkan mellan befintlig politik och när det gäller utvecklingen 

av nya initiativ och instrument. För att de möjligheter som den blå tillväxten erbjuder ska 

kunna utnyttjas till fullo måste offentliga och privata aktörer gå samman och arbeta inom en 

samlad politisk ram som beaktar EU:s nya prioriteringar. 


