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EUROOPAN UNIONIN YHDENNETTY MERIPOLITIIKKA

Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka on kokonaisvaltainen lähestymistapa
kaikkiin EU:n merialan politiikkatoimiin. Se perustuu ajatukseen, että koordinoimalla
valtameriin, meriin ja rannikoihin liittyviä toimiaan unioni voi saada merialueistaan
suuremman hyödyn huomattavasti vähäisemmin ympäristövaikutuksin. Siksi
yhdennetyssä meripolitiikassa pyritään lujittamaan nk. sinistä taloutta, joka kattaa
kaiken meriin perustuvan taloudellisen toiminnan.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 42 artikla, 43 artiklan
2 kohta, 91 artiklan 1 kohta, 100 artiklan 2 kohta, 173 artiklan 3 kohta, 175 artikla,
188 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 194 artiklan 2 kohta ja 195 artiklan 2 kohta.
EU:n perussopimuksissa ei ole nimenomaisia määräyksiä lainsäädäntävallasta
meripolitiikan alalla. Edellä mainittujen SEUT:n artiklojen nojalla Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta 15. toukokuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o 508/2014 on meripolitiikan täytäntöönpanon oikeusperusta.

TAUSTA

Kasvava tietoisuus siitä, että vaikka kaikki meriin liittyvät toiminnot ovat
kytköksissä toisiinsa, alakohtaiset meripolitiikkatoimet ja päätöksentekoprosessit ovat
edelleen melko hajaantuneita, on johtanut pyrkimyksiin luoda kokonaisvaltainen
ja johdonmukaisempi politiikkakehys. Niinpä komissio vaati vuosien 2005–
2009 strategisissa tavoitteissaan (COM(2005)0012) yhdennettyä lähestymistapaa
meripolitiikkaan. Lokakuussa 2007 se lanseerasi Euroopan unionin yhdennetyn
meripolitiikan (COM(2007)0575). Komissio on esittänyt siitä kaksi edistymiskertomusta
– lokakuussa 2009 (COM(2009)0540) ja syyskuussa 2012 (COM(2012)0491)
– joissa kuvataan yhdennetyn meripolitiikan ja siihen liittyvien alakohtaisten
politiikkatoimien tärkeimpiä saavutuksia. Lisäksi asetus (EU) N:o 1255/2011
yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta kumottiin
asetuksella (EU) N:o 508/2014.

TAVOITTEET

EU:n yhdennetty meripolitiikka on poliittinen kehys, jolla pyritään edistämään kaikkien
meriin liittyvien toimintojen ja rannikkoalueiden kestävää kehitystä parantamalla
valtameriin, meriin, saariin, rannikkoalueisiin ja syrjäisimpiin alueisiin sekä merialoihin
vaikuttavien politiikkatoimien koordinointia ja kehittämällä monialaisia välineitä.
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Yhdennetyn meripolitiikan (COM(2007)0575) päätavoitteet ja vastaavat toiminta-alat
ovat seuraavat:
— maksimoidaan valtamerten ja merten kestävä käyttö meri- ja rannikkoalueiden

kasvun mahdollistamiseksi merenkulun, merisatamien, laivanrakennuksen,
merialan työpaikkojen, ympäristön ja kalastuksenhoidon alalla

— perustetaan meripolitiikan osaamis- ja innovaatiokanta käyttäen apuna
kattavaa eurooppalaista merten ja merenkulkualan tutkimusstrategiaa (mm.
meristrategiadirektiivi 2008/56/EY) ja Horisontti 2020 -ohjelmaa (2.4.5)

— parannetaan rannikkoalueiden elämänlaatua edistämällä rannikko- ja
merimatkailua, laatimalla suuronnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskeva EU:n
strategia ja kehittämällä EU:n syrjäisimpien alueiden ja saarten mereen liittyviä
mahdollisuuksia

— edistetään unionin johtavaa asemaa kansainvälisissä meriasioissa lisäämällä
yhteistyötä kansainvälisessä valtamerten hallinnoinnissa sekä Euroopan tasolla
Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) (5.5.5) ja pohjoisen ulottuvuuden (5.5.3)
puitteissa

— lisätään unionin merialan näkyvyyttä hyödyntämällä verkkopohjaista Euroopan
meriatlas -sovellusta keinona korostaa yhteistä merellistä perintöämme ja
viettämällä vuotuista Euroopan meripäivää 20. toukokuuta.

SAAVUTUKSET

Yhdennetty meripolitiikka kattaa seuraavat politiikka-alat:
1. Sininen kasvu
Sininen kasvu on komission vuonna 2012 hyväksymä pitkän aikavälin
strategia (COM(2012)0494), jonka tarkoituksena on vapauttaa sinisen talouden
potentiaali ja tukea meri- ja merenkulkualan taloudellisen toiminnan kestävää
kehittämistä. Siinä keskitytään vesiviljelyyn, rannikkomatkailuun, meribioteknologiaan,
valtamerienergiaan ja merenpohjan kaivostoimintaan. Komissio on antanut
tiedonannon innovoinnin roolista sinisessä taloudessa (COM(2014)0254). Se on myös
vienyt merkittävästi eteenpäin perustavia EU:n sinistä kasvua edistäviä aloitteita:
— merituulivoimasta annettu tiedonanto (COM(2008)0768), jossa kartoitetaan

tarvittavat toimet vuoden 2020 ja sen jälkeisten energiapoliittisten tavoitteiden
saavuttamiseksi

— strategiset suuntaviivat EU:n vesiviljelyalan kestäväksi kehittämiseksi
(COM(2013)0229)

— sinistä energiaa koskeva tiedonanto (COM(2014)0008), jossa esitetään
toimintasuunnitelma valtamerienergian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
Euroopan merissä vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen

— eurooppalainen strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten
(COM(2014)0086)
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— strateginen etenemissuunnitelma ”Building Ocean Energy for Europe”, jonka
laati vuonna 2016 valtamerienergiafoorumi, julkisten ja yksityisten sidosryhmien
ja organisaatioiden ryhmä, johon kuuluu valtamerienergiateollisuuden edustajia,
jäsenvaltioiden ja alueiden edustajia, rahoittajia ja kansalaisjärjestöjä.

2. Merialan tieto ja meriosaaminen
Kattava meritutkimus sekä merialan tietojen keruu ja integrointi ovat keskeisiä
meriin liittyvien toimintojen kestävän kehittämisen kannalta. Niinpä komissio käynnisti
vuonna 2008 eurooppalaisen strategian merien ja merenkulkualan tutkimusta varten
(COM(2008)0534). Siinä ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä ja mekanismeja
merten ja merenkulun tutkimuksen parantamiseksi. Vuonna 2010 komissio hyväksyi
strategian nimeltä Meriosaaminen 2020 (COM(2010)0461), jonka tarkoituksena
on parantaa Euroopan meriä ja valtameriä koskevan tieteellisen tiedon käyttöä
soveltamalla koordinoitua lähestymistapaa tietojen keruuseen ja kokoamiseen. Vihreää
kirjaa koskevan kuulemisen (COM(2012)0473) jälkeen komissio julkaisi vuonna 2014
etenemissuunnitelman Meriosaaminen 2020 -strategiaa varten (SWD(2014)0149).
3. Merten aluesuunnittelu
Valtameriin kohdistuvien ihmisen toiminnan vaikutusten lisääntyminen sekä
kilpailu merialueista ja niiden nopeasti kasvava kysyntä eri tarkoituksiin, kuten
kalastustoimintaan, uusiutuvan energian tuotantoon avomerellä ja ekosysteemien
suojeluun, ovat korostaneet yhdennetyn valtamerten hoidon kiireellistä tarvetta.
Tämän vuoksi parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin 2014/89/EU[1] merten
aluesuunnittelun puitteista. Sillä pyritään edistämään merialueiden kestävää
talouskasvua ja merten luonnonvarojen kestävää käyttöä parantamalla konfliktien
hallintaa ja lisäämällä meriin liittyvien eri toimintojen välistä synergiaa.
4. Yhdennetty merivalvonta
Turvallinen ja vakaa meriympäristö on myös olennaisen tärkeä merialan
taloudellisen toiminnan kehittämisen kannalta. Yhdennetyssä merivalvonnassa
kehitetään yhteisiä tapoja jakaa tietoja niiden viranomaisten kesken, jotka
huolehtivat valvonnan eri osa-alueista, kuten rajavalvonta, meren pilaantuminen ja
meriympäristö, kalastuksen valvonta, yleinen lainvalvonta ja puolustus. Komissio esitti
vuonna 2009 suuntaviivat yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) kehittämiseksi
EU:n merialalle (COM(2009)0538) ja vuonna 2010 etenemissuunnitelman CISE:n
perustamiseksi (COM(2010)0584). Myöhemmin, vuonna 2014, komissio antoi
tiedonannon CISE:n seuraavista vaiheista (COM(2014)0451). Komissio ja EU:n
ja ETA:n jäsenvaltiot tekevät parhaillaan töitä CISE:n kehittämiseksi edelleen.
CISE:n tarkoituksena on parantaa merivalvonnan tehokkuutta ja kustannustehokkuutta
mahdollistamalla asianmukainen, lainmukainen, turvallinen ja tehokas tietojenvaihto
alojen välillä ja yli rajojen kaikkialla EU:ssa. Koska CISE parantaa tietojenvaihtoa
merivalvontaviranomaisten välillä, se on EU:n merellisen turvallisuusstrategian (3.4.11)
kulmakivi.

[1]EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135.
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5. Merialuestrategiat
Jotta EU:n merialueiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät erityispiirteet
voidaan ottaa paremmin huomioon, komissio on laatinut yhdennetyn meripolitiikan
merialuestrategian kaikille unionin merille ja valtamerille. Merialuestrategia on
aluepohjainen toimintamalli, jonka mukaan saman merialueen maat tekevät yhteistyötä
ja käsittelevät meritalouden ja meriympäristön suojelun kehittämiseen liittyviä yhteisiä
haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä. EU:n strategia Itämeren aluetta varten
(COM(2009)0248) oli ensimmäinen ”suuralueen” tasolla laadittu kattava strategia
ja samalla ensiaskel kohti yhdennetyn meripolitiikan alueellista täytäntöönpanoa.
Komissio on hyväksynyt merialuestrategioita myös muita alueita varten: Mustameri
(COM(2007)0160), Atlantin valtameri (COM(2011)0782), Adrian- ja Joonianmeren
alue (COM(2014)0357), arktinen alue (JOIN(2016)0021) ja EU:n syrjäisimmät
alueet (COM(2017)0623). Välimeren aluetta varten on laadittu kaksi aloitetta:
COM(2009)0466 ja COM(2017)0183. Näiden aluestrategioiden avulla EU myös
tiivistää yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa yhteisillä merialueilla, mikä
antaa yhdennetylle meripolitiikalle kansainvälisen ulottuvuuden.
Koska meriekosysteemit ja meriin liittyvät toiminnot ovat luonteeltaan rajatylittäviä,
edellä mainittujen yhdennetyn meripolitiikan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Komissio antoi jo vuonna 2009 tiedonannon
yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisestä ulottuvuudesta (COM(2009)0536), sillä
se halusi vahvistaa EU:n roolia kansainvälisillä foorumeilla. Komissio ja
korkea edustaja antoivat vuonna 2016 yhteisen tiedonannon kansainvälisestä
valtamerten hallinnoinnista ja EU:n panoksesta vastuulliseen valtamerten hoitoon
(JOIN(2016)0049). Tiedonantoon sisältyy 50 toimea, joilla pyritään tekemään
valtameristä turvallisia, puhtaita ja kestävästi hoidettuja ja joita toteutetaan
maailmanlaajuisesti. Kansainvälistä valtamerten hallinnointia pyritään jatkuvasti
parantamaan.
Komissio on pannut alulle lukuisia meripolitiikan toimintasuunnitelman mukaisia
erityistoimia:
— tiedonanto turvallista, varmaa ja tehokasta merenkulkua edistävän EU:n

meriliikennepolitiikan strategisista tavoitteista ja suosituksista (COM(2009)0008)

— tiedonanto ja toimintasuunnitelma esteettömän eurooppalaisen
meriliikennealueen luomiseksi (COM(2009)0010)

— ehdotus direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista
lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista (COM(2009)0011).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on alusta alkaen tukenut aktiivisesti EU:n yhdennetyn meripolitiikan
luomiseen tähtääviä aloitteita. Vastauksena komission vihreään kirjaan Euroopan
unionin tulevasta meripolitiikasta parlamentti hyväksyi 12. heinäkuuta 2007
päätöslauselman[2], jossa kannatetaan yhdennettyä lähestymistapaa meripolitiikkaan.

[2]EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 531.
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EU:n yhdennetyn meripolitiikan virallisen käynnistämisen jälkeen parlamentti hyväksyi
useita sitä käsitteleviä päätöslauselmia[3], jotka annettiin komission tiedonantojen
pohjalta. Parlamentti ja neuvosto antoivat 30. marraskuuta 2011 asetuksen
(EU) N:o 1255/2011 yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta
tukiohjelmasta[4]. Asetus ei ole enää voimassa: se kumottiin yhteisen kalastuspolitiikan
(YKP) viimeisimmässä uudistuksessa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
annetulla asetuksella (EU) N:o 508/2014[5] (3.3.4).
Parlamentti hyväksyi 2. heinäkuuta 2013 päätöslauselman sinisestä kasvusta[6].
Päätöslauselmalla halutaan elvyttää ja tukea yhdennettyä meripolitiikkaa, ja
siinä korostetaan, että sinisen kasvun strategia kannustaa osana yhdennettyä
meripolitiikkaa kehittämään synergioita ja koordinoituja toimia ja luo näin
eurooppalaista lisäarvoa.
Parlamentti ja neuvosto antoivat 22. lokakuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 1052/2013
Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta[7]. Järjestelmällä on
määrä havaita, estää ja torjua rajat ylittävää rikollisuutta ja varmistaa
maahanmuuttajien hengen suojelu.
Parlamentti hyväksyi 16. tammikuuta 2018 päätöslauselman aiheesta ”Kansainvälinen
valtamerten hallinnointi: valtamerten tulevaisuusohjelma vuoden 2030 kestävän
kehityksen tavoitteiden yhteydessä”[8]. Hallinnointi koskee kaikkea ihmisen
harjoittamaa ja muuta merellistä toimintaa, sekä perinteistä että uutta, kalastus mukaan
lukien.
Parlamentti hyväksyi 27. maaliskuuta 2019 lainsäädäntöpäätöslauselman
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden
ympäristövaikutuksen vähentämisestä[9]. Kiertotalouden kehittämiseen liittyen se
toteaa, että muovia sisältävien kalastusvälineiden käyttäjien olisi harkittava
uudelleenkäytettäviä vaihtoehtoja ja uudelleenkäyttöjärjestelmiä.
Parlamentti hyväksyi 4. huhtikuuta 2019 lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi merenkulkijoiden
vähimmäiskoulutuksesta[10]. Tarkoituksena on parantaa meriturvallisuutta ja
meren pilaantumisen estämistä kehittämällä merenkulkualan koulutusta ja
pätevyysasiakirjojen myöntämistä kansainvälisten sääntöjen ja teknologian
kehittymisen mukaisesti.
Parlamentti hyväksyi 17. huhtikuuta 2019 lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta[11].
Yhteen seitsemästä maailmanlaajuisten haasteiden klusterista kuuluu tutkimus, joka

[3]EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 70, EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 274.
[4]EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1.
[5]EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.
[6]EUVL C 75, 26.2.2016, s. 24.
[7]EUVL L 295, 6.11.2013, s. 11.
[8]EUVL C 458, 19.12.2018, s. 9.
[9]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0305.
[10]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0354.
[11]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0396.
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liittyy kestävään ja taloudellisesti kannattavaan vesiviljelyyn ja kalastukseen sekä
siniseen kasvuun ja siniseen talouteen.
Parlamentti ja neuvosto antoivat 5. kesäkuuta 2019 direktiivin (EU) 2019/904 tiettyjen
muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä[12].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 20. kesäkuuta 2019 direktiivin (EU)
2019/1159 merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/
EY muuttamisesta ja jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen
keskinäisestä tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta[13].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 20. kesäkuuta 2019 asetuksen (EU) N:o 2019/1239
eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja
direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta[14]. Asetuksen tärkein tavoite on vahvistaa
yhdenmukaistetut säännöt satamakäyntejä varten vaadittujen tietojen tarjoamiselle,
erityisesti varmistamalla, että samat datajoukot voidaan ilmoittaa kuhunkin
merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen samalla tavoin.
Parlamentti hyväksyi 28. marraskuuta 2019 päätöslauselman vuonna 2019 Madridissa
Espanjassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 25)[15]. Siinä muistutetaan,
että ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista, ja kehotetaan
ryhtymään maailmanlaajuisiin toimiin sen torjumiseksi. Lisäksi siinä korostetaan, että
hyvissä ajoin tehty kansainvälinen yhteistyö, solidaarisuus sekä luja sitoutuminen
yhteisiin toimiin ovat ainoa ratkaisu koko maapallon tulevaisuuden turvaamista
koskevan yhteisen vastuun kantamiseen.
Parlamentti hyväksyi 15. tammikuuta 2020 päätöslauselman Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmasta[16]. Siinä se ilmoitti tukevansa komission ehdotusta biologisen
monimuotoisuuden suojelua ja ennallistamista koskevan sitovan maailmanlaajuisen
tavoitteen asettamisesta YK:n biodiversiteettikokouksessa lokakuussa 2020. Lisäksi
se kehotti komissiota antamaan vihreän kehityksen ohjelmalle ”sinisen” ulottuvuuden
ja sisällyttämään meriulottuvuuden kokonaan vihreän kehityksen ohjelman
keskeiseksi osatekijäksi laatimalla muun muassa meriä ja vesiviljelyä koskevan
toimintasuunnitelman.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[12]EUVL L 155, 12.6.2019, s. 1.
[13]EUVL L 188, 12.7.2019, s. 94.
[14]EUVL L 198, 25.7.2019, s. 64.
[15]Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0079.
[16]Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
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