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1.

Puheenjohtajan tukiryhmän (yhdennetty meripolitiikka) jäsenet tarkastelivat useissa
epävirallisissa videoneuvotteluissa ehdotusta neuvoston päätelmiksi kestävästä sinisestä
taloudesta. Puheenjohtajan tukiryhmän jäsenet hyväksyivät tekstin 26. huhtikuuta 2021
kirjallisen kuulemisen menettelyllä.

2.

Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään vahvistamaan saavutettu yhteisymmärrys tämän
ilmoituksen liitteessä olevasta ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi kestävästä sinisestä
taloudesta ja ehdottamaan neuvostolle, että tämä hyväksyisi ehdotuksen neuvoston
päätelmiksi jonkin tulevan istuntonsa A-kohtana.
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LIITE
Neuvoston päätelmät kestävästä sinisestä taloudesta:
terveys, osaaminen, vauraus, sosiaalinen tasapuolisuus

Euroopan unionin neuvosto, joka
PALAUTTAA MIELEEN
–

joulukuussa 2008, 16. marraskuuta 2009, 14. kesäkuuta 2010, 19. joulukuuta 2011,
11. joulukuuta 2012, 25. kesäkuuta 2013 ja 24. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät
yhdennetystä meripolitiikasta1;

–

20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät arktisesta alueesta2;

–

3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät "Kansainvälinen valtamerten hallinnointi:
EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon"3;

–

3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät "Kansainvälinen valtamerten hallinnointi:
EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon"4;

–

26. kesäkuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät sinisestä kasvusta5;

–

26. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät Euroopan unionin merellisen
turvallisuusstrategian toimintasuunnitelman tarkistamisesta6

–

19. marraskuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät valtameristä ja meristä7;

1

16503/1/08 REV 1, 15175/1/09 REV 1, 10300/10, 18279/11, 16553/12 + COR 1, 10790/13 ja
11204/14.
10400/16.
8029/17.
10370/17.
10662/17.
10494/18.
14249/19.

2
3
4
5
6
7

8712/1/21 REV 1

2
GIP.1

FI

–

29. marraskuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät päivitetystä biotalousstrategiasta "Kestävä
biotalous Euroopalle: talouden, yhteiskunnan ja ympäristön välisen yhteyden lujittaminen"8;

–

10. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030
mennessä – tähänastinen edistyminen ja seuraavat toimet"9;

–

5. kesäkuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät: "EU:n vesiliikenneala –
Tulevaisuudennäkymät: Kohti hiilineutraalia, onnettomuusvapaata, automatisoitua ja
kilpailukykyistä EU:n vesiliikennealaa"10;

–

19. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Pellolta pöytään -strategiasta11;

–

23. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät "Luonnon monimuotoisuus – kiireellisten
toimien tarve"12;

–

16. marraskuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Euroopan teollisuuden dynaamisuuden,
kestokyvyn ja kilpailukyvyn paranemista edistävästä elpymisestä13;

–

1. joulukuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta14;

–

11. joulukuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisen yhteistyön edistämisestä
avomerellä tuotettavan ja muun uusiutuvan energian alalla15;

–

11. joulukuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät "Kohti eurooppalaisia vetymarkkinoita"16;

–

17. joulukuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät "Tehdään elpymisestä kiertotalous- ja
ympäristömyönteistä"17;

8
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16
17

14594/19.
14835/19.
8648/20.
12099/20.
12210/20.
13004/20.
13567/20.
13893/20.
13976/20.
13852/20.

8712/1/21 REV 1

3
GIP.1

FI

1.

TOTEAA, että ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikentyminen, mukaan lukien luonnon
monimuotoisuuden häviäminen, muodostavat ihmisten elämälle ja hyvinvoinnille välittömän
ja koko olemassaoloomme kohdistuvan uhan ja vaarantavat yhteiskuntiemme ja taloutemme
perustan; ekologisesti ja ympäristön kannalta kestävän tulevaisuuden vuoksi valtamerten ja
merten suojelun, ennallistamisen ja kestävän käytön olisi oltava olennainen osa muutosta;
SUHTAUTUU myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan strategiana, joka
muuttaa Euroopan unionin moderniksi, resurssitehokkaaksi, palautumiskykyiseksi,
kilpailukykyiseksi ja kestäväksi taloudeksi, jossa vuoteen 2050 mennessä säilytetään ja
ennallistetaan luonnon monimuotoisuutta ja käytetään sitä kestävällä tavalla, saavutetaan
ilmastoneutraalius, vähennetään pilaantumista tasolle, joka ei enää ole haitallinen ihmisille ja
luonnon ekosysteemeille, ja irrotetaan talouskasvu resurssien kestämättömästä käytöstä;

2.

KOROSTAA, että kestävä sininen talous osana EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa sekä
valtamerten ja merten kestävä käyttö ovat tärkeällä sijalla Euroopan vihreän kehityksen
ohjelmassa; KANNATTAA valtameriä ja meriä koskevaan tietoon, tietoisuuteen ja
näkemykseen perustuvaa hyvää hallintoa sekä oikeudenmukaisia ja tasapuolisia
sosioekonomisia olosuhteita EU:n strategisen ohjelman mukaisesti;

3.

KOROSTAA, että covid-19-pandemia on ennennäkemätön haaste Euroopan unionille ja
maailmalle; PALAUTTAA MIELEEN, että Next Generation EU -väline ja uusi monivuotinen
rahoituskehys, mukaan lukien elpymis- ja palautumistukiväline, ovat välineitä, jotka on
otettava huomioon, kun kehitetään sinisen talouden aloja Euroopan elpymisen edistämiseksi
samalla kun vahvistetaan sitoutumista valtamerten, merten ja meren luonnonvarojen
säilyttämiseen, ennallistamiseen ja kestävään käyttöön;

4.

TOTEAA, että valtamerillä ja merillä on ratkaiseva rooli ilmastonsäätelyssä maapallon
suurimpina hiilinieluina ja sen lämpötilan pääasiallisina säätelijöinä; valtameriä ja meriä
olisikin tarkasteltava tärkeinä luontoon perustuvina ratkaisuina ilmastonmuutoksen asettamiin
haasteisiin;
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5.

KOROSTAA kaikkien merialuestrategioiden ja -aloitteiden merkitystä kestävää sinistä
taloutta koskevien yhteisten tavoitteiden edistämisessä EU:n ja naapurimaiden välillä;
PITÄÄ MYÖNTEISENÄ Atlantin alueen meristrategiaa koskevaa uutta
toimintasuunnitelmaa18, EU:n Itämeri-strategiaa koskevaa päivitettyä toimintasuunnitelmaa
sekä Välimeren unionin ministerikokouksen julkilausumaa sinisestä taloudesta;

6.

ON HUOLISSAAN covid-19-kriisin aiheuttamista työpaikkojen menetyksistä ja takaiskuista
sinisen talouden aloilla; SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI EU:n ja sen jäsenvaltioiden
yhteisiin ponnisteluihin kriisin vaikutusten korjaamiseksi, myös julkisen ja yksityisen
rahoituksen sekä investointien avulla, niin että EU voi nousta kriisistä entistä vahvempana;

7.

VAHVISTAA, että kuten 31. joulukuuta 2020 hyväksytyssä Yhdistyneiden kansakuntien
(YK) päätöslauselmassa A/75/239 todetaan, YK:n merioikeusyleissopimus muodostaa
oikeudellisen kehyksen, joka on otettava huomioon kaikessa toiminnassa valtamerillä ja
merillä;

8.

PALAUTTAA MIELEEN, että jotta voidaan varmistaa valtamerten ja merten terveys ja
kestävyys, kääntää niiden terveyden heikkeneminen, säilyttää niiden ekosysteemit ja
varmistaa meren luonnonvarojen kestävä käyttö, maailmanlaajuisiin hoitotavoitteisiin ja
erityisesti tuotanto- ja kulutusmalleihimme on tehtävä muutoksia;

9.

SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI uudesta lähestymistavasta kestävään siniseen talouteen
annettuun komission tiedonantoon19, jossa kehotetaan vahvistamaan monialaista
lähestymistapaa;

10.

SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI Pellolta pöytään -strategiaan20, jossa kehotetaan
nopeuttamaan siirtymistä kohti kestävää kalojen ja äyriäisten tuotantoa ja sinistä
kiertobiotaloutta; KOROSTAA, että siirtymisellä kohti oikeudenmukaisia, terveellisiä ja
kestäviä ruokajärjestelmiä ja investoimisella uusiin kestäviin elintarvikkeiden tuotanto- ja
kulutusmuotoihin on ratkaiseva merkitys elintarvikeketjun kestävyyden sekä
elintarviketurvallisuuden ja ruokaturvan kannalta;

18
19
20

9922/20.
8810/21.
8280/20.
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11.

SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI EU:n kestävää vesiviljelyä koskeviin uusiin strategisiin
suuntaviivoihin ja siihen, että komissio on alkanut valmistella aloitetta, jolla tuetaan levien
tuotantoa, turvallista kulutusta ja innovatiivista käyttöä EU:ssa;

12.

TUNNUSTAA yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) myötä tähän asti saavutetun edistyksen
siinä, että kalastus on ympäristön ja talouden kannalta sekä sosiaalisesti kestävää, ja
VAHVISTAA, että YKP:n täysimääräistä täytäntöönpanoa on jatkettava;

13.

KOROSTAA etenkin pienimuotoisen kalastuksen ja vesiviljelyn merkitystä kahtena
keskeisenä toimialana, jotka muodostavat taloudellisen ja sosiaalisen perustan paikallisille
rannikkoyhteisöille turvaten samalla niiden merkityksen sekä ympäristökestävyyden pitkällä
aikavälillä, ja VAHVISTAA, että nämä yhteisöt tarvitsevat erityistä tukea.

14.

PALAUTTAA MIELEEN EU:n sinistä taloutta koskevan vuoden 2020 kertomuksen
havainnot, erityisesti tarpeen tunnistaa ja tunnustaa valtamerten ja merten arvo, olipa kyse
sitten taloudellisesta, sosiaalisesta, ympäristöllisestä tai kulttuurisesta arvosta, mikä on
entistäkin kiireellisempää covid-19-pandemian aiheuttaman mittavan kriisin vuoksi. Euroopan
sininen talous voi olla ja sen olisi oltava keskeinen ja vahva pilari, joka edistää Euroopan
talouden vihreää elpymistä ja yhteiskuntiemme resilienssiä. ANTAA TUNNUSTUSTA
sinistä taloutta koskevalle vuoden 2021 kertomukselle ja ODOTTAA MIELENKIINNOLLA
muita merkittäviä selvityksiä ja tietoja, jotka auttavat seuraamaan sinisen talouden etenemistä
kohti vihreää elpymistä;

15.

VAHVISTAA, että meristrategiapuitedirektiivi on yhdennetyn meripolitiikan ympäristöpilari
ja että sillä pyritään saavuttamaan tai säilyttämään EU:n jäsenvaltioiden merivesien hyvä tila
soveltamalla ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa ja myös edistämään merten tarjoamien
hyödykkeiden ja palvelujen kestävää käyttöä nykyisten ja tulevien sukupolvien keskuudessa;
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16.

KOROSTAA, että merten aluesuunnitteludirektiivin ja merialan toimintaa sääntelevien
alakohtaisten politiikkojen välillä tarvitaan tehokasta politiikan koordinointia; PAINOTTAA,
että EU:n alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön puitteissa tarvitaan koordinoituja toimia,
jotta merten aluesuunnitteludirektiivi voidaan panna täytäntöön keinona saavuttaa Euroopan
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja lisätä rannikko- ja merialojen merkittävää kestävään
kasvuun liittyvää potentiaalia sekä välineenä, jolla mahdollistetaan merialueiden moninainen
käyttö samalla kun suojellaan rannikko- ja meriekosysteemejä;

17.

ON TYYTYVÄINEN hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin työhön ja sen
erityisraporttiin "Special Report on the Ocean and the Cryosphere in a Changing Climate";
YK:n työhön, joka koskee säännöllistä menettelyä meriympäristön tilan maailmanlaajuiseksi
raportoimiseksi ja arvioimiseksi, mukaan lukien sosiaalis-taloudelliset näkökohdat
("säännöllinen menettely"), ja sen maailman valtamerien tilaa koskevaan arviointiin sekä
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja
politiikkafoorumin maailmanlaajuiseen arviointiraporttiin; PAINOTTAA tarvetta lisätä
maailmanlaajuista tieteellistä tietoa meren elollisista luonnonvaroista ja populaatioista;
PALAUTTAA MIELEEN, että ilmastonmuutos ja ihmisen toiminta vaikuttavat valtamerten
ja merten ympäristön tilaan ja että kumulatiivisen vaikutuksen ymmärtäminen on kestävän
sinisen talouden tärkeä ennakkoedellytys; ON TYYTYVÄINEN EU:n strategiaan
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja erityisesti sen tunnustamiseen, että luontoon
perustuvat ratkaisut ovat välttämättömiä merten ja valtamerten terveydelle, sekä siihen, että
on tarpeen täydentää puutteellisia tietoja ilmastovaikutuksista ja -kestävyydestä, myös
valtamerien osalta;

18.

KOROSTAA läheistä yhteyttä Agenda 2030 -toimintaohjelmaan, kestävän kehityksen
tavoitteeseen 14 ja kaikkiin muihin siniseen talouteen, hyvinvointiin sekä kestävään
tuotantoon ja kulutukseen liittyviin kestävän kehityksen tavoitteisiin; TÄHDENTÄÄ, että
EU:n kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskeva ohjelma on olennainen osa EU:n
toimia YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman johdosta;

19.

VAHVISTAA EU:n ja sen jäsenvaltioiden vahvan osallistumisen YK:n Decade of Ocean
Science for Sustainable Development -hankkeeseen (2021–2030) ja tulevaan YK:n
valtamerikonferenssiin.
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20.

TOTEAA, että on tärkeää edistää merten suojelua, kestävää kehitystä ja sinisen talouden
toimintaa, syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet mukaan lukien, korostaen
niiden erityistä alttiutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille;

I

TERVEET VALTAMERET JA MERET ELÄMÄN TUKENA

21.

TOTEAA, että merten ja rannikoiden ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen
kohdistuviin suuriin uhkiin on puututtava pikaisesti edistämällä toimia, jotka koskevat niiden
suojelua ja säilyttämistä sekä muun muassa ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin
sopeutumista ja niiden lieventämistä; KEHOTTAA toteuttamaan toimia, joilla puututaan
kiireellisesti merten pilaantumiseen ja maalla sijaitsevista lähteistä aiheutuvaan vesien
saastumiseen, vähennetään valtameriin ja meriin joutuvien muoviroskien määrää, ehkäistään,
estetään ja poistetaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, lopetetaan
haitalliset tuet ja lopetetaan meren luonnonvarojen laiton hyödyntäminen ja haitallisten
vieraslajien tuonti; KOROSTAA, että on tärkeää edistää sisävesiväylien kestävää kehittämistä
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan
strategian tavoitteiden mukaisesti;

22.

ON TIETOINEN siitä, että merten roskaantuminen paitsi vaikuttaa huomattavasti merten
ekosysteemeihin myös aiheuttaa jo nyt ylimääräisiä kustannuksia ja tulonmenetyksiä sinisessä
taloudessa, erityisesti kalastuksessa, vesiviljelyssä, matkailussa ja meriliikennetoiminnassa.
SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI komission ja yksittäisten jäsenvaltioiden kansainvälisellä
tasolla toteuttamiin toimiin sellaisen merten roskaantumista ja muovisaastetta koskevan
oikeudellisesti sitovan maailmanlaajuisen sopimuksen aikaan saamiseksi, joka vähentäisi
muoviroskia merissä ja mikromuovia valtamerissä ja merissä;

23.

VAHVISTAA, että on tärkeää ottaa mukaan tehokkaasti hoidettujen merellisten
suojelualueiden yhtenäiset ja edustavat verkostot ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi tai
ylläpitämiseksi sekä merten luonnonvarojen ja luontoon perustuvien ratkaisujen säilyttämisen
ja kestävän käytön edistämiseksi, jotta voidaan parantaa valtamerten ja merten resilienssiä ja
pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ilmastonmuutoksen vuoksi;
ON TYYTYVÄINEN vuoteen 2030 ulottuvassa EU:n biodiversiteettistrategiassa asetettuihin
tavoitteisiin, muun muassa tavoitteeseen, jonka mukaan Euroopan merialueista on suojeltava
vähintään 30 prosenttia, ja kolmasosan niistä olisi oltava tiukasti suojeltuja, samalla kun
tunnustetaan aavan meren vapauden ja merenkulun vapauden periaatteet;
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24.

KEHOTTAA jäsenvaltioita hyödyntämään merten aluesuunnittelua
ekosysteemihyödykkeiden ja -palvelujen tarjonnan vahvistamiseksi ja ekologisten,
taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä erilaisten merellä
harjoitettavien toimintojen välisten ristiriitojen minimoimiseksi; PANEE MERKILLE sinisten
käytävien käsitteen merten aluesuunnittelussa toimenpiteenä, jolla parannetaan ekologisten
verkostojen toiminnallista kytkeytyneisyyttä ja varmistetaan kestävä kalastus ja merenkulku
merten luonnonmaantieteellisillä alueilla;

25.

KEHOTTAA jäsenvaltioita varmistamaan, että kestävän sinisen talouden toimintaohjelma
laaditaan tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja alueellisten
meriyleissopimusten kanssa ja alueellisten merialuestrategioiden mukaisesti; KANNUSTAA
yhteistyöhön, synergiaan sekä taitotiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon eri merialueiden
välillä, kun sinisen talouden prioriteetteja pannaan täytäntöön;

26.

VAHVISTAA sitoutuneensa saattamaan mahdollisimman pian päätökseen neuvottelut
kunnianhimoisesta oikeudellisesti sitovasta kansainvälisestä täytäntöönpanosopimuksesta,
joka on yhdenmukainen YK:n merioikeusyleissopimuksen kanssa ja joka koskee merten
biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan
ulkopuolisilla alueilla;

II

TIETO JA TIETOISUUS VALTAMERTEN JA MERTEN PAREMMASTA
HALLINNOINNISTA

27.

PALAUTTAA MIELEEN, että on tärkeää tukea tutkimusta, innovointia ja avointa dataa, jotta
voidaan paremmin ymmärtää, suojella ja ennallistaa valtameriä ja meriä, niiden tilaa ja
dynamiikkaa sekä ekosysteemejä; TUNNUSTAA Horisontti Eurooppa -puiteohjelman
keskeisen roolin ja ON TYYTYVÄINEN Horisontti Eurooppa -ohjelmassa ehdotettuun
valtameriä, meriä sekä rannikko- ja sisävesiä koskevaan toiminta-alueeseen; SUHTAUTUU
MYÖNTEISESTI ilmastoneutraalia, kestävää ja tuottavaa sinistä taloutta koskevan
eurooppalaisen kumppanuuden perustamiseen; KOROSTAA, että on tärkeää kehittää
satelliitteihin perustuvia valtamerten seuranta- ja valvontavälineitä; KOROSTAA tarvetta
tukea maailmanlaajuisen valtamerten seurantajärjestelmän eurooppalaisen osan kehittämistä;

8712/1/21 REV 1

9
GIP.1

FI

28.

Panee merkille Euroopan maanseurantaohjelman (Copernicus) ja etenkin sen meriympäristön
seurantapalvelujen sekä Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon
(EMODnet) avulla saavutetun edistyksen meritietojen asettamisessa saataville FAIRperiaatteiden (löydettävyys, saatavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys) pohjalta ja
korostaa, että näitä järjestelmiä on kehitettävä edelleen ja työtä on jatkettava niiden pohjalta;

29.

KOROSTAA, että valtameriä ja meriä koskevan tietämyksen lisääminen ja sen merkityksen
tunnustaminen, joka terveillä valtamerillä on maapallolle, yhteiskunnalle ja taloudelle, ovat
ratkaisevan tärkeitä yleisön tietoisuuden lisäämisessä ja valistamisessa, ja SUOSITTAA sen
vuoksi jatkuvia toimia valtamerten tuntemuksen edistämiseksi virallisen koulutuksen,
valistustoimien ja hankkeiden avulla ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla;

30.

KOROSTAA alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen keskeistä roolia keskeisenä foorumina
vietäessä eteenpäin toimia, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteen 14
täytäntöönpanoa ja erityisesti kalastuksenhoitoon ja meren elollisten luonnonvarojen
säilyttämiseen liittyviä tavoitteita; TOISTAA, että kalastuksella ja laivastoilla on oikeus
harjoittaa toimintaansa kestävällä tavalla;

31.

TUNNUSTAA neljän alueellisen meriyleissopimuksen (yleissopimus Koillis-Atlantin
merellisen ympäristön suojelusta (OSPAR), Itämeren suojelukomissio (HELCOM), YK:n
ympäristöohjelma / Välimeren alueen toimintasuunnitelma (UNEP/MAP) ja Bukarestin
yleissopimus (BSC)) merkityksen keskeisinä välineinä, joilla on pitkät perineet ja pitkä
kokemus meriympäristön suojelun alalla tehtävästä kansainvälisestä yhteistyöstä EU:n
jäsenvaltioiden eri merialueilla, ja KANNUSTAA jatkamaan näiden kansainvälisten
yleissopimusten käyttöä tehtäessä kolmansien maiden kanssa yhteistyötä sellaisten
kysymysten ja haasteiden parissa, jotka ovat keskeisiä merivesiemme kannalta: maalla
sijaitsevista lähteistä aiheutuva vesien saastuminen, merten pilaantuminen, mukaan lukien
merten roskaantuminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja suojelu sekä ihmisen
toiminnan kestävyys;

32.

KEHOTTAA jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota YK:n Decade of Ocean Science for
Sustainable Development -hankkeen tavoitteiden mukaisesti tehostamaan edelleen meri- ja
merenkulkualan tutkimus- ja innovointiohjelmiensa ja rahoitusvälineidensä koordinointia
olemassa olevien monenvälisten kumppanuuksien, kuten Atlantin valtameren
tutkimusyhteenliittymän, sekä Itämerta, Mustaamerta, Välimerta ja Pohjanmerta varten
laadittujen strategisten tutkimus- ja innovointiohjelmien ja niiden
täytäntöönpanosuunnitelmien pohjalta;
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III

KESTÄVÄ SININEN TALOUS EUROOPAN ELPYMISEN JA VAURAUDEN TUKENA

33.

KOROSTAA yleistä tarvetta saattaa sinisen talouden eri alojen ympäristövaikutukset
kestävälle tasolle pyrkimällä aktiivisesti meristrategiapuitedirektiivissä asetettuihin
ympäristö- ja muihin tavoitteisiin kaikissa asiaan liittyvissä alakohtaisissa politiikoissa sekä
yhdistämällä investointeja, innovointia, sääntelyä ja yhteistyötä kaikkien sidosryhmien, myös
yksityisen sektorin, kanssa;

34.

KANNATTAA siirtymistä kiertotalouteen ja suhtautuu myönteisesti kiertotaloutta koskevaan
toimintasuunnitelmaan, joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä
osatekijöistä, ja ODOTTAA MIELENKIINNOLLA toimintasuunnitelmaa
"saasteettomuustavoite ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi – terveempi maailma
terveemmille ihmisille"; TUNNUSTAA tarpeen vahvistaa kiertotaloutta sinisen talouden
aloilla;

35.

KOROSTAA, että on tärkeää hankkia ravintoa valtameristä ja meristä kestävällä tavalla, mikä
on yksi tulevien vuosien suurimmista haasteista, yhteisen kalastuspolitiikan pohjalta ja
tiiviissä yhteydessä vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan, Pellolta pöytään
-strategiaan, päivitettyyn biotalousstrategiaan ja Euroopan meri-, kalatalous- ja
vesiviljelyrahastoon; KOROSTAA erityisesti tarvetta tukea sinisen kiertobiotalouden sekä
kestävien ja innovatiivisten vesiviljelyjärjestelmien kehittämistä;

36.

ON TYYTYVÄINEN kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevaan strategiaan;
KOROSTAA kestävien teknologioiden, automatisoinnin ja digitalisoinnin merkitystä meri- ja
merenkulkualalla, sillä ne ovat olennaisen tärkeitä terveiden ja resilienttien valtamerten ja
kestävän sinisen talouden kannalta;

37.

KOROSTAA, että on tärkeää irrottaa laiva- ja meriliikenneala hiilestä ja siirtyä käyttämään
vähäpäästöisiä ja uusiutuvia energialähteitä, jotta voidaan saavuttaa Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman tavoitteet;

38.

Korostaa tarvetta varmistaa riittävä rahoitus ja puite-edellytykset, joilla edistetään
tehokkaiden ja innovatiivisten teknologioiden tutkimusta ja kehittämistä alusten, satamien,
merenkulun, laivanrakennuksen ja energiantuotannon valmistelemiseksi tukemaan
ilmastoneutraalia ja ympäristövaikutukseltaan vähäistä meriliikennetoimintaa;
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39.

TUKEE jäsenvaltioiden pyrkimyksiä perustaa päästöjen valvonta-alueita ja
rikkioksidipäästöjen valvonta-alueita Euroopan eri merialueille; TUKEE Barcelonan
yleissopimuksen sopimuspuolten joulukuussa 2019 tekemää päätöstä hyväksyä
etenemissuunnitelma koko Välimeren nimeämiseksi rikkidioksidipäästöjen valvonta-alueeksi,
jotta nimeämistä koskeva ehdotus voidaan toimittaa Kansainväliselle merenkulkujärjestölle
(IMO) etenemissuunnitelman mukaisesti, ja KANNUSTAA laatimaan sen ripeästi, jotta
Välimeren rikkidioksidipäästöjen valvonta-alue voi tulla voimaan mahdollisimman pian;

40.

ON TYYTYVÄINEN EU:n strategiaan avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian
potentiaalin valjastamiseksi ilmastoneutraalin tulevaisuuden tarpeisiin; TUKEE merten
uusiutuvien ja vähäpäästöisten energialähteiden sekä innovointi- ja teollistamisalustojen sekä
monikäyttöisten offshore-monitoimilauttojen käyttöönottoa ja KANNUSTAA jatkamaan
viimeksi mainittua koskevaa tutkimusta; TOTEAA, että saarilla ja valtameristä riippuvaisilla
yhteisöillä on erityinen rooli hiilestä irtautumisessa, sillä ne edistävät erilaisiin avomerellä
tuotettavan uusiutuvan energian teknologioihin liittyviä pilottihankkeita, jotta voidaan
monipuolistaa uusiutuvia energialähteitä ja teknologioita ja samalla parantaa
toimitusvarmuutta vähemmän yhteenliitetyissä, syrjäisissä tai erityksissä olevissa
järjestelmissä;

41.

PALAUTTA MIELEEN, että on tehostettava työtä, joka koskee erityisesti uusiutuvista
lähteistä peräisin olevan vedyn roolia ja sen vaikutusta hiilestä irtautumiseen, talteenottoon ja
kilpailukykyyn;

42.

KANNUSTAA eurooppalaiseen yhteistyöhön merituulivoiman tuotannossa ja muissa merten
uusiutuvaa energiaa koskevissa hankkeissa ja PALAUTTAA MIELEEN, että rahoituksen
saatavuuden, testauksen, käyttöönoton ja eurooppalaiseen energiaverkkoon liittämisen on
oltava helppoa;

43.

KOROSTAA kestävää rahoitusta koskevien välineiden merkitystä edistettäessä ja
vauhditettaessa siirtymistä tehokkaaseen ja kestävään siniseen talouteen ja suhtautuu
myönteisesti sinisen talouden kestävää rahoitusta koskevaan aloitteeseen ja periaatteisiin, joita
Euroopan komissio, Euroopan investointipankki ja assosioituneet kumppanit ovat tältä osin
kehittäneet; KANNUSTAA toimenpiteisiin, joilla pienennetään kestävyyteen sijoittavien
riskiä InvestEU-ohjelmasta saatavilla vakuuksilla. ON TIETOINEN siitä, että julkisen ja
yksityisen rahoituksen lisääminen on keskeisen tärkeää, jotta innovatiivinen ja kestävä sininen
talous voi toteutua EU:ssa ja maailmanlaajuisesti;
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44.

KANNUSTAA komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan kumppanuuttaan Euroopan
investointipankkiryhmän kanssa, jotta pieniä ja keskisuuria yrityksiä voidaan auttaa tuomaan
siniseen talouteen innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluja BlueInvest-aloitteen avulla;

45.

TUNNUSTAA kestävän meri- ja rannikkomatkailun merkityksen sinisen talouden
kehitykselle ja rannikkoyhteisöjen vauraudelle;

46.

KOROSTAA, että on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien niiden osapuolten kanssa,
jotka edistävät kestävän sinisen talouden ja sen kehittyvien yritysten kehitystä, ja
ON TYYTYVÄINEN välineisiin, joilla tuetaan osallistumista ja yhteistyötä tutkimuksen ja
teknologian kehittämisen alalla;

IV

SOSIAALISESTI OIKEUDENMUKAINEN, TASAPUOLINEN JA OSALLISTAVA
KESTÄVÄ SININEN TALOUS

47.

KOROSTAA, että on tärkeää edistää kestävää sinistä taloutta, joka helpottaa valtamerten
vaurauden asianmukaista jakautumista ja varmistaa oikeudenmukaiset ja ihmisarvoiset työolot
sekä yhtäläiset mahdollisuudet kaikille; TUNNUSTAA kaikkien sinisen talouden aloilla
työskentelevien miesten ja naisten oikeuden harjoittaa toimintaansa ja ansaita kohtuullinen
toimeentulo sekä tarpeen tehdä merialan ammateista houkuttelevampia; TUO ESIIN tarpeen
auttaa kaikkia toimintoja siirtymisessä kestävälle uralle; PALAUTTAA MIELEEN ILO:n
merityökysymyksistä ja covid-19-pandemiasta vuonna 2020 antaman päätöslauselman, jossa
kehotetaan jäsenvaltioita muun muassa nimeämään merenkulkijat "keskeisiksi työntekijöiksi";

48.

Kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan työvoimansa täydennys- ja uudelleenkoulutusprosessia,
jotta se voi vastata uusien työpaikkojen ja teknologioiden vaatimuksiin, ja PYYTÄÄ niitä
varmistamaan merialan ammattien edistämisen ja lisäämään merialojen
oppisopimuskoulutettavien ja opiskelijoiden liikkuvuutta kehittämällä vaihto-ohjelmia EU:n
sisällä;
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49.

TUNNUSTAA merisatamien ratkaisevan merkityksen siniselle taloudelle; ne ovat keskeisiä
solmukohtia sinisen talouden eri alojen toimintojen kehittämisessä aina meriliikenteestä
rannikko- ja merimatkailuun, merellä tuotettavasta energiasta, kalastuksesta ja vesiviljelystä
sekä laivanrakennus-, korjaus- ja kierrätyslaitoksista merialan kiertotalouteen; KOROSTAA,
että EU:n ja kolmansien maiden merenkulkijoilla on covid-19-pandemian vuoksi merkittäviä
haasteita, mukaan lukien miehistön vaihtamiseen ja kotiuttamiseen liittyvät vaikeudet, ja
KANNUSTAA jäsenvaltioita ja asiaankuuluvia sidosryhmiä panemaan täytäntöön
asiaankuuluvat IMO:n pöytäkirjat, jotta varmistetaan miehistön vaihtamisen ja matkustamisen
turvallisuus pandemian aikana;

50.

TOTEAA, että EU ja sen jäsenvaltiot aikovat myös jatkossa vaalia, edistää ja suojella
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista merialan toiminnassa; TOTEAA, että
nuorten sukupolvien olisi saatava äänensä paremmin kuuluviin;

51.

PERÄÄNKUULUTTAA monenvälisiä toimia ja jäsenneltyä yhteistyötä maailmanlaajuisten
ongelmien ratkaisemiseksi, mukaan lukien saarten, valtameristä riippuvaisten yhteisöjen ja
EU:n syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden toimeentulo;

52.

PALAUTTAA MIELEEN, että merellinen turvallisuus ja merivalvonta ovat EU:n vauraan
sinisen talouden edellytys; PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE komission ja Euroopan
ulkosuhdehallinnon viimeisimmän kertomuksen EU:n meriturvallisuusstrategian
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja SITOUTUU jatkamaan yhteisiä toimia EU:n ja
jäsenvaltioiden tasolla toimintasuunnitelman mukaisesti; KANNUSTAA komissiota
jatkamaan pyrkimyksiään luoda täysin toimintavalmis merivalvontaa koskeva yhteinen
tietojenvaihtoympäristö (CISE) yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien EU:n
virastojen kanssa;

53.

PAINOTTAA työturvallisuuden ja -terveyden merkitystä meri- ja merenkulkualan
toiminnassa, jotta voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja suojella työntekijöitä ja ympäristöä
mahdollisilta niihin liittyviltä seurauksilta.
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