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INTEGREERITUD MERENDUSPOLIITIKA

Integreeritud merenduspoliitika on kõigi merega seotud ELi poliitikasuundade terviklik
käsitlus. Tuginedes arusaamale, et poliitikasuundade koordineerimisega võib liit saada
meredest ja ookeanidest rohkem kasu, ent mõjutada keskkonda vähem, hõlmab integreeritud
merenduspoliitika selliseid erinevaid valdkondi nagu kalandus ja vesiviljelus, laevandus ja
meresadamad, merekeskkond, merealased teadusuuringud, avamere energia, laevaehitus ja
merega seotud tööstusharud, mereseire, mere- ja rannaalade turism, tööhõive, rannikualade
arendamine ja välissuhted merendusküsimustes.

ÕIGUSLIK ALUS

14. detsembril 2007. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise eesistujariigi
järeldused merenduspoliitika kohta.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise
kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ)
nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ)
nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ.
Vastavalt eelnimetatule tuleks ühist kalanduspoliitikat rakendada viisil, mis on kooskõlas
liidu muude poliitikavaldkondadega, eelkõige merenduspoliitikaga (määruse põhjendus 17),
ning artikli 34 lõike 1 alapunktis e nõutakse, et komisjon kehtestaks suunised vesiviljeluse
integreerimiseks mere- ja rannikuala ning sisemaa ruumilise planeerimisega.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta.

OLULISED ETAPID

— Märts 2005: komisjon esitas ELi integreeritud merenduspoliitika kohta teatise, milles
nähakse ette ELi merenduspoliitika tulevikku käsitleva rohelise raamatu eesmärgid.

— Oktoober 2007: komisjon esitas ELi integreeritud merenduspoliitika kohta ettepaneku,
mida tuntakse sinise raamatuna (COM(2007)0575), ja vastava tegevuskava
(SEC(2007)1278).

— Detsember 2007: Euroopa Ülemkogu väljendas heameelt integreeritud merenduspoliitika
üle ja palus komisjonil 2009. aasta lõpus saavutatu kohta aru anda.

— September 2010: komisjon esitas ettepaneku võtta vastu määrus, millega
kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist rahaliselt toetav programm
ajavahemikuks 2011–2013 (COM(2010)0494).

— Detsember 2011: Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu võtsid vastu eespool nimetatud
määruse, millest sai integreeritud merenduspoliitika praegune õiguslik alus.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_SEC(2007)1278
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0494


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 2

— 8. oktoober 2012: merenduspoliitika eest vastutavad Euroopa ministrid ja komisjon võtsid
vastu mere- ja merendusalase tegevuskava majanduskasvu ja töökohtade heaks.

EESMÄRGID

Integreeritud merenduspoliitika on raamistik, mille eesmärk on lihtsustada erinevate ja
mõnikord vastuoluliste merega seotud tegevuste arendamist ja koordineerimist, et:
— viia maksimumini ookeanide ja merede säästev kasutamine, et võimaldada mere- ja

rannikupiirkondade kasvu järgmistes valdkondades:

— laevandus: meretranspordi tõhususe parandamine Euroopas ja selle pikaajalise
konkurentsivõime tagamine tänu ELi ühise piirideta meretranspordiruumi
loomisele ja meretranspordi strateegia koostamisele aastateks 2008–2018;

— meresadamad: suuniste avaldamine sadamaid käsitlevate keskkonnaalaste
õigusaktide kohaldamiseks ja uue sadamapoliitika kavandamine;

— laevaehitus: tehnoloogilise innovatsiooni ja mitut valdkonda hõlmavate
merendusklastrite Euroopa võrgustiku edendamine;

— merendusega seotud töökohad: merenduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide
edendamine, et pakkuda selles sektoris paremaid karjäärivõimalusi;

— keskkond: kliimamuutuste mõju vähendamine ja sellega kohanemine
rannikualadel ning laevade tekitatava reostuse ja kasvuhoonegaaside heite
vähendamine;

— kalavarude majandamine: saagi vette tagasi laskmise, kahjulike tagajärgedega
kalapüügiviiside (nagu põhjatraalimine tundlikel aladel) ja ebaseadusliku,
teatamata ja reguleerimata kalapüügi likvideerimine ning keskkonnaohutu
vesiviljeluse edendamine;

— luua merenduspoliitika teadmus- ja innovatsioonibaas, kasutades selleks

— põhjalikku Euroopa mere- ja merendusuuringute strateegiat (merestrateegia
raamdirektiiv 2008/56/EÜ); selle rakendamisele aitas innovatsiooni kaudu
kaasa seitsmes teadusuuringute raamprogramm tänu uuringutele, mis käsitlesid
integreeritud lähenemisviisi merendusküsimustele (2007–2013);

— ühiseid valdkondadevahelisi projektikonkursse ja innovatsioonivõimalusi
meremajanduses vastavalt teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta
raamprogrammile „Horisont 2020“;

— toetust teadusuuringutele, mis käsitlevad kliimamuutusi ja nende mõju
merendustegevustele, merekeskkonnale, rannikualadele ja saartele;

— Euroopa partnerlust mereteaduste vallas, mille eesmärk on teadlaste,
tööstusharude ja poliitikakujundajate vaheline dialoog;

— parandada elukvaliteeti rannikupiirkondades

— toetades ranniku- ja mereturismi arendamist;

— koostades andmebaasi merendusprojektide ja rannikupiirkondade liidupoolse
rahastamise kohta;

— luues ELi suurõnnetuste ärahoidmise strateegia;

— arendades liidu äärepoolseimate piirkondade ja saarte merendusalast potentsiaali;
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— tugevdada ELi juhtpositsiooni rahvusvahelistes merendusküsimustes

— laienemispoliitika, Euroopa naabruspoliitika ning põhjamõõtme raames tehtava
merendusalase koostöö abil, et käsitleda merenduspoliitika küsimusi ja ühiste
merede haldamist;

— kajastades ELi merenduspoliitikat, mis põhineb peamiste partneritega peetaval
struktureeritud dialoogil;

— paremini teadvustada Euroopa merendusvaldkonda

— käivitades Euroopa mereatlase veebirakenduse, et juhtida tähelepanu Euroopa
ühisele merepärandile;

— tähistades 20. mail Euroopa merenduspäeva;

— luua sisemised koordineerimisstruktuurid merendusküsimustega tegelemiseks ning
määratleda rannikualade vastutus ja pädevus.

SAAVUTUSED

Merenduspoliitika tegevuskava kohaselt on algatatud mitmeid konkreetseid meetmeid:
— komisjoni teatis Euroopa mere- ja merendusuuringute strateegia kohta (COM(2008)0534),

milles kavandatakse mere- ja merendusuuringute parandamiseks konkreetsed meetmed ja
mehhanismid;

— komisjoni teatis avamere tuuleenergia kohta (COM(2008)0768), milles tuuakse välja
probleemid, millega tuleb tegelda, et kasutada ära Euroopa avamere tuuleenergia
potentsiaali, ning rõhutatakse paremate tööstus- ja tehnoloogiliste lahenduste vajalikkust,
vajadust kohaldada ELi keskkonna-alaseid õigusakte lähtuvalt tuuleparkide mõju
realistlikust hindamisest, ning vajadust elektrivõrkude järele, mis suudaksid tasakaalustada
elektritootmise ja -nõudluse ning edastada toodetud elektrit tarbimiskeskustesse;

— komisjoni teatis strateegiliste eesmärkide ja soovituste kohta seoses ELi
meretranspordipoliitikaga, millega edendatakse ohutut, turvalist ja tõhusat laevandust
(COM(2009)0008) ning komisjoni teatis ja tegevuskava, mille eesmärk on luua Euroopa
piirideta meretranspordiruum (COM(2009)0010); nendele lisandus ettepanek võtta vastu
direktiiv, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist
väljuvate laevade teavitusformaalsusi (COM(2009)0011); kõigi nimetatud dokumentide
eesmärk on vähendada bürokraatiat ja edendada meretransporti ELi sadamate vahel;

— Läänemere piirkonna strateegia (COM(2009)0248), esimene nn makropiirkondliku tasandi
laiaulatuslik strateegia ja esimene samm integreeritud merenduspoliitika piirkondliku
elluviimise suunas, mis hõlmab 80 juhtprojekti. Kooskõlas selle strateegiaga on komisjon
võtnud vastu ELi jätkusuutliku meremajanduse tegevuskava Läänemere piirkonna jaoks
(SWD(2014)0167), mis põhineb ühtsel lähenemisviisil innovatsioonile ja suuremale
jätkusuutlikkusele;

— komisjoni teatis „Integreeritud merenduspoliitika – vahend juhtimise parandamiseks
Vahemerel“ (COM(2009)0466), mille eesmärk on täiendada erinevaid valdkondlikke
meetmeid, mida EL Vahemere piirkonnas edendab;

— komisjoni teatis Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika rahvusvahelise mõõtme
kohta (COM(2009)0536), millega täiendatakse varasemaid piirkondlikke algatusi
ja uuritakse, kuidas integreeritud merenduspoliitikat tuleks rahvusvahelisel tasandil

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0534
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0768
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0011
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0248
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
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laiendada, ning nähakse ette ELi raamistiku loomine merenduse globaalse käsitluse
edendamiseks, et tugevdada ELi rolli rahvusvahelisel areenil;

— komisjoni teatis „Merealased teadmised 2020“ (COM(2010)0461), mille eesmärk on
parandada Euroopa mere- ja ookeanialaste teadusandmete kasutamist merega seotud
andmete kogumise ja koondamise koordineeritud käsitluse abil;

— ELi Musta mere piirkonna strateegia[1], millega luuakse piirkond, mida iseloomustavad
rahu, demokraatia, õitseng ja stabiilsus, ning mis tagab ELi energiavarustuse kindluse;

— komisjoni teatis Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia kohta (COM(2011)0782),
mille eesmärk on edendada töökohtade loomist ja majanduskasvu Atlandi ookeani
piirkonnas, tõhustades selle merendusalast potentsiaali. Atlandi foorumil määrati
kindlaks prioriteetsed meetmed 13. mail 2013 vastu võetud tegevuskava abil, mis
võimaldas kasutada ELi struktuurivahendeid merendusega seotud majanduskasvu
toetuseks ajavahemikul 2014–2020;

— komisjoni teatis meremajanduse kasvu kohta (COM(2012)0494), millega käivitatakse
ühine algatus liikmesriikide, piirkondade ja kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et
vallandada meremajanduse potentsiaal;

— määrus (EL) nr 1052/2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (Eurosur)
piiriülese kuritegevuse tuvastamiseks, tõkestamiseks ja sellega võitlemiseks ning rändajate
elude kaitse tagamiseks;

— direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise raamistik,
eesmärgiga edendada jätkusuutlikku meremajanduse kasvu ja mereressursside kasutamist
ning tagada, et kõigi merendusega seotud tegevuste aluseks on asjakohane planeerimine,
et saavutada suurem koostoime eri merendustegevuste vahel;

— komisjoni teatis ühise teabejagamiskeskkonna arendamise kohta (COM(2014)0451),
mille eesmärk on suurendada mereseire tulemuslikkust ja kulutõhusust, muutes
võimalikuks nõuetekohase, turvalise ja tõhusa teabevahetuse sektorite ja riikide vahel
kõikjal ELis. See hõlmab rannavalvet, laevaliikluse seiret, keskkonnaseiret, reostuse
ärahoidmist, kalanduskontrolli ja piirikontrolliga tegelevate asutusi, maksuasutusi, üldiseid
õiguskaitseasutusi ning merevägesid;

— ühisteatis Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta (JOIN(2016)0021), milles
keskendutakse rahvusvahelise koostöö edendamisele, et reageerida kliimamuutuste
mõjudele ning säästva arengu edendamisele ja toetamisele, eelkõige Arktika Euroopa-osas;

— ELi strateegia Aadria ja Joonia mere piirkonnas (COM(2014)0357), millega luuakse
raamistik sidusale makropiirkondlikule strateegiale ja tegevuskavale, et käsitleda
merenduse ees seisvad väljakutseid ja võimalusi osalevate riikide vahelise koostöö kaudu.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Selline erinevaid poliitikavaldkondi ühendav integreeritud käsitlus oli poliitiliselt uudne.
Merenduspoliitika küsimustega tegeleb Euroopa Parlamendis mitu komisjoni, samas kui
Euroopa Komisjonis on teemade parema koordineerimise tagamiseks moodustatud merendus-
ja kalandusasjade peadirektoraat (DG MARE) ning nõukogus kuulub pädevus integreeritud
merenduspoliitika alal ELi üldasjade ja välissuhete nõukogule. Ka parlament on teinud esimese
sammu parema koostoime suunas, moodustades laiendatud töörühma „Mered, jõed, saared ja

[1]ELT C 136E, 11.5.2012, lk 81.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0461
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0782
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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rannikupiirkonnad“, mida juhatab Gesine Meissner (ALDE) ja mis hõlmab üle 80 Euroopa
Parlamendi liikme kuuest erinevast fraktsioonist ja 19 liikmesriigist ning kujutab endast
horisontaalselt ja fraktsioonideüleselt toimivat struktuuri.
Parlamendi töörühma, kes koostas integreeritud merenduspoliitikat käsitleva rohelise
raamatu kohta raporti, kuulusid transpordi- ja turismikomisjon, keskkonna-, rahvatervise ja
toiduohutuse komisjon ja kalanduskomisjon (viimased kaks olid kaasatud komisjonid arvamuse
esitamiseks) ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon ja regionaalarengukomisjon
(arvamused). Esimeses, 12. juuli 2007. aasta resolutsioonis Euroopa Liidu tulevase
merenduspoliitika kohta: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses[2] juhiti tähelepanu
alljärgnevale:
— kliimamuutused kui merenduspoliitika suurim probleem, millega tegelemiseks tuleb

vähendada laevade gaasiheidet, hinnata saastekvootidega kauplemise teostatavust
laevanduses ja edendada taastuvenergiat;

— parem Euroopa laevandus paremate Euroopa laevadega – vähendada õhusaasteainete
heitkoguseid ning parandada meresõiduohutust ja sotsiaalvaldkonna õigusakte töötajate
jaoks;

— parem Euroopa rannikupoliitika, sealhulgas paremad Euroopa sadamad tänu
ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamisele;

— säästev rannikuturism, mille puhul tunnistatakse keskkonna tähtsat rolli sektori
ellujäämisel;

— jätkusuutlik merekeskkond – tunnistatakse selle kaitsmise ja paljudel juhtudel taastamise
hädavajalikkust;

— integreeritud kalanduspoliitika kui viis kaitsta väikesemahulise kalapüügi huve, teha lõpp
kaaspüügi ja saagi vette tagasilaskmise probleemile ning tunnustada vesiviljeluse kasvavat
sotsiaalmajanduslikku tähtsust;

— merendusalased teadusuuringud, energia, tehnoloogia ja innovatsioon jätkusuutlikkuse
probleemi asjakohaseks lahendamiseks koos ELi ja liikmesriikide piisava rahastamisega
ning Euroopa Mereteaduste Ühenduse ja teadmiste koondamise kaudu;

— ühine merenduspoliitika, mille eesmärk on luua ühine Euroopa mereala, mis aitab
integreerida ELi meretranspordi ja -teenuste siseturgu.

Euroopa Parlamendi 20. mai 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu integreeritud
merenduspoliitika kohta[3] vastuseks komisjoni samateemalisele teatisele põhines transpordi-
ja turismikomisjoni raportil, mille kohta esitasid oma arvamused kalanduskomisjon ja
regionaalarengukomisjon.
Parlament koostas raporti projekti, milles käsitles komisjoni 2009. aasta oktoobri
integreeritud merenduspoliitikaga seotud neljast teatisest koosnevat paketti (COM(2009)0466,
COM(2009)0536, COM(2009)0538 ja COM(2009)0540); vastutavaks komisjoniks oli
transpordi- ja turismikomisjon ja vastavalt menetlusele kaasatud komisjonide osalusel
(kodukorra artikkel 50) esitas arvamuse kalanduskomisjon. Parlamendi 21. oktoobri 2010. aasta
resolutsioonis integreeritud merenduspoliitika ning saavutatud edusammude hindamise ja uute

[2]ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 531.
[3]ELT C 279 E, 19.11.2009, lk 30.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0536
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0538
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0540
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probleemide kohta[4] kinnitati varasemates resolutsioonides integreeritud merenduspoliitikale
antud põhiliselt positiivset hinnangut.
Vastutava transpordi- ja turismikomisjoni soovituse põhjal võttis parlament 24. novembril 2011.
aastal vastu seisukoha integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetava programmi
kohta (2010/0257(COD)).
Raport, mille nõukogu vastu võttis ja mis avaldati määrusena (EL) nr 1255/2011, on olnud
integreeritud merenduspoliitika raamistikuks kuni tänase päevani.
Euroopa Parlament võttis 2. juulil 2013 vastu resolutsiooni sinise majanduskasvu kohta[5],
väljendades heameelt komisjoni samateemalise teatise üle, milles juhitakse tähelepanu
meremajanduse potentsiaalile aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu vallas ja
tööhõivevõimaluste loomisel. Resolutsiooni eesmärk on elavdada ja toetada integreeritud
merenduspoliitikat, rõhutades samas, et meremajanduse kasvu strateegia integreeritud
merenduspoliitika raames edendab koostoimet ja kooskõlastatud poliitikat, luues seeläbi
Euroopa lisaväärtust.
16. aprillil 2014. aastal toimunud üldkogul Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF)
määruse küsimuses toimunud hääletusel kiitis parlament heaks otsuse eraldada aastatel 2014–
2020 EMKFi üldmahust 5% integreeritud merenduspoliitikale, millega IMP rahastamise maht
kasvas neljakordseks.
Kalanduskomisjonile tehtud uuringud:
— „The long-term economic and ecologic impact of larger sustainable aquaculture“ (2014)[6]

(Suuremahulise jätkusuutliku vesiviljeluse pikaajaline majanduslik ja ökoloogiline mõju)

— „Perspectives for the development of tourism activities related to fishing“ (2014)[7]

(Kalapüügiga seonduva turismi arendamise perspektiivid)

— „The Impact of Oil and Gas Drilling Accidents on EU Fisheries“[8] (Nafta ja gaasi
puurimisel toimuvate õnnetusjuhtumite mõju Euroopa liidu kalandusele)

Priit Ojamaa
09/2017

[4]ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 70.
[5]ELT C 75, 26.2.2016, lk 24.

[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
[7]ISBN: 978-92-823-5470-4, https://bookshop.europa.eu/en/home/
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513996/IPOL-
PECH_NT(2014)513996_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2010/0257(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU(2014)529084_EN.pdf
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