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MERILIIKENNE: STRATEGINEN LÄHESTYMISTAPA

Meriliikennettä koskevissa EU:n säännöksissä huolehditaan ensi sijassa palvelujen
tarjoamisen vapauden periaatteen toteutumisesta ja kilpailusääntöjen oikeasta
soveltamisesta. Lisäksi niillä pyritään varmistamaan turvallisuuden korkea taso,
asianmukaiset työolot ja ympäristövaatimusten noudattaminen.

OIKEUSPERUSTA JA TAVOITTEET

Oikeusperustana ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
100 artiklan 2 kohta sekä sen yleiset määräykset kilpailusta ja palvelujen tarjoamisen
vapaudesta (2.1.4). Tavoitteena on soveltaa EU:n meriliikenteeseen palvelujen
tarjoamisen vapauden periaatetta ja turvata kilpailusääntöjen noudattaminen.
Meriliikenne on myös olennainen osa yhdennettyä meripolitiikkaa (3.3.8). Unionin
meriliikenteen turvallisuutta käsitellään omassa luvussaan (3.4.11).

SAAVUTUKSET

A. Yleistä
Komissio laati vuonna 1985 meriliikennettä koskevan muistion ”Progress towards
a common transport policy – maritime transport” ja vuonna 1996 tiedonannon
”Uusi merenkulun strategia”. Satamia ja meriliikenteen infrastruktuuria koskevassa
komission vihreässä kirjassa (COM(1997)0678) esitettiin katsaus alaan ja tarkasteltiin
satamamaksuihin ja markkinajärjestelyihin liittyviä ongelmia ja satamien sisällyttämistä
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin.
Komissio julkaisi tammikuussa 2009 tiedonannon EU:n meriliikennepolitiikan
strategisista tavoitteista ja suosituksista vuoteen 2018 saakka (COM(2009)0008).
Tiedonannossa kartoitetaan tulevia haasteita, joihin kuuluvat
— EU:n merenkulku globalisoituneilla markkinoilla sekä lisääntyvä kilpailu

— henkilöresurssit, merimiestaidot ja merenkulkualan taitotieto: strategisilla
toimenpiteillä voitaisiin lisätä merenkulkualan ammattien houkuttelevuutta,
parantaa merenkulkijoiden koulutusta, edistää koko työiän kestävää urakehitystä
merialalla ja antaa myönteisempi kuva merenkulusta

— jätteetöntä ja päästötöntä merenkulkua koskeva pitkän aikavälin tavoite,
meriliikenteen turvallisuuden parantaminen ja terrorismin ja merirosvouksen
estäminen
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— lähimerenkulun potentiaalin hyödyntäminen esimerkiksi perustamalla esteetön
eurooppalainen meriliikennealue ja toteuttamalla nk. merten valtateihin ja
satamien sisämaayhteyksiin liittyvät hankkeet

— merenkulkualan tutkimus ja innovointi: innovoinnin sekä teknisen tutkimuksen
ja kehittämisen tukeminen alusten energiatehokkuuden parantamiseksi,
ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi merillä.

B. Pääsy markkinoille
Merenkulkualan ensimmäinen lainsäädäntöpaketti annettiin 22. joulukuuta 1986. Se
koostui kolmesta asetuksesta. Asetuksella (ETY) N:o 4055/86 oli määrä poistaa
unionin laivanvarustajia koskevat rajoitukset, asetuksella (ETY) N:o 4057/86 pyrittiin
puuttumaan kohtuuttomaan hinnoitteluun meriliikenteessä ja asetus (ETY) N:o 4058/86
antoi unionille mahdollisuuden ryhtyä vastatoimiin unionin ulkopuolisten maiden
protektionististen toimenpiteiden johdosta.
Neuvosto hyväksyi vuonna 1992 merenkulkualan toisen toimenpidepaketin,
joka koski kansallisen kabotaasiliikenteen asteittaista vapauttamista. Sen myötä
myös jäsenvaltioon sijoittautumattomat liikenteenharjoittajat pääsivät tarjoamaan
kuljetuspalveluja kyseisen jäsenvaltion satamien välillä. Meriliikenteen kabotaasin
vapauttamisesta annettiin 7. joulukuuta 1992 myös asetus (ETY) N:o 3577/92.
C. Kilpailusäännöt
Asetus (ETY) N:o 4056/86 kumottiin asetuksella (EY) N:o 1419/2006, jossa
soveltamisala ulotettiin kabotaasi- ja hakurahtipalveluihin.
Komissio oli hyväksynyt 1. heinäkuuta 2008 suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen
81 artiklan (korvattu SEUT:n 101 artiklalla) soveltamisesta meriliikenteen
palveluihin. Syyskuussa 2013 se päätti, ettei se jatkaisi meriliikenteen kartelleja
koskevien suuntaviivojen voimassaoloa. Se katsoi suuntaviivojen täyttäneen
tarkoituksensa eli helpottaneen siirtymistä eri järjestelmään kilpailusääntöjen
soveltamisessa merenkulkualalla. Valtiontukia varten komissio oli jo vuonna 1997
luonut oikeudellisen kehyksen, joka antoi jäsenvaltioille mahdollisuuden
valtiontukijärjestelyihin meriliikenteen alalla. Vuonna 2004 komissio vahvisti
tämän kehyksen antamalla tarkistetut suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle
(komission tiedonanto C(2004)0043). Niissä selvennetään, millainen tuki on EY:n
perustamissopimuksen mukaista etenkin haluttaessa edistää alusten merkitsemistä
jäsenvaltioiden rekistereihin tai niiden rekisteröimistä uudelleen omien maiden lippujen
alle.
Satamapalvelujen avaaminen kilpailulle on sen sijaan vielä kesken. Komissio
esitti helmikuussa 2001 tiedonannon satamapalvelujen laadun parantamisesta
(COM(2001)0035), johon liittyi ehdotus direktiiviksi satamapalvelujen markkinoille
pääsystä (nk. ensimmäinen satamapaketti). Vaikka parlamentti ja neuvosto saivat
sovitettua kantansa yhteen lähes kolme vuotta kestäneessä sovittelumenettelyssä,
parlamentti hylkäsi sopimuksen 20. marraskuuta 2003. Komissio haki ratkaisua
antamalla 13. lokakuuta 2004 uuden ehdotuksen (COM(2004)0654), jonka
parlamentti myös hylkäsi, tällä kertaa ensimmäisessä käsittelyssä 18. tammikuuta
2006. Toukokuun 23. päivänä 2013 komissio esitti uuden satamapalvelujen
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vapauttamista koskevan toimenpidepaketin, johon kuului tiedonanto ”Satamat:
kasvun moottori” (COM(2013)0295) ja ehdotus asetukseksi satamapalvelujen
markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta
(COM(2013)0296). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/352
hyväksyttiin 15. helmikuuta 2017. Tämä EU:n uusi strategia on osa tarkistettuja
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivoja (3.5.1) ja kattaa
319 suurta merisatamaa. Tarkoituksena on luoda kaikille toimijoille tasapuoliset
toimintaedellytykset, suojella satamaoperaattoreita toiminnan epävarmuustekijöiltä
ja luoda julkisille ja yksityisille investoinneille suotuisat olosuhteet. Asetuksessa
määritellään satamapalvelujen tarjoamisen vapauden edellytykset, kuten millaisia
vähimmäisvaatimuksia on mahdollista asettaa turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvistä
syistä, missä olosuhteissa toimijoiden määrää voidaan rajoittaa ja millä menettelyllä
toimijat tällaisessa tapauksessa valitaan. Siinä vahvistetaan yhteiset säännöt
julkisen rahoituksen ja satamainfrastruktuurin ja -palvelujen käytöstä perittävien
maksujen läpinäkyvyydestä varmistamalla muun muassa, että sataman käyttäjiä
kuullaan. Jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan uusi menettely valitusten ja satamien
sidosryhmien välisten riitojen käsittelyä varten. Lisäksi vaaditaan, että kaikkien
satamapalvelujen tarjoajien on annettava riittävä koulutus työntekijöilleen.
Sataman työvoimajärjestelyjä koskevia sosiaalisia säännöksiä käsitellään satamien
alakohtaisessa työmarkkinaosapuolten neuvottelukomiteassa, joka aloitti työnsä
vuonna 2013. Komiteaan kuuluu satamaviranomaisia, terminaalinpitäjiä ja
satamatyöntekijöitä.
D. Työehdot ja -olot
Direktiivi 1999/63/EY (annettu 21. kesäkuuta 1999) perustuu Euroopan yhteisön
kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja silloisen Euroopan
unionin kuljetusalojen ammattiliiton tekemään sopimukseen. Se koskee jonkin EU:n
jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden työajan
järjestämistä. Direktiiviä 1999/95/EY (annettu 13. joulukuuta 1999) puolestaan
sovelletaan EU:n satamissa käyviin unionin ulkopuolisten maiden lipun alla purjehtiviin
aluksiin. Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi 23. helmikuuta 2006 merityötä koskevan
yleissopimuksen, jolla kootaan yhteen asiakirjaan kaikki kansainvälistä merityötä
koskevat nykyiset vaatimukset. Näihin kuuluvat merenkulkijoiden oikeus turvalliseen,
varmaan työhön, jossa noudatetaan voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä,
asianmukaisiin työsuhteen ehtoihin ja elinoloihin, terveyden suojeluun, sairaanhoitoon
ja sosiaaliturvaan. Direktiivillä 2009/13/EY muutettiin direktiiviä 1999/63/EY ja pantiin
täytäntöön merityötä koskevasta yleissopimuksesta tehty sopimus.
Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annettua direktiiviä 2008/106/EY muutettiin
21. marraskuuta 2012 annetulla direktiivillä 2012/35/EU. Siinä todetaan, että
merenkulkijoiden koulutuksesta ja pätevyysasiakirjoista määrätään Kansainvälisen
merenkulkujärjestön (IMO) merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa
koskevalla yleissopimuksella (STCW-yleissopimus). Vuonna 1978 hyväksytty
yleissopimus tuli voimaan vuonna 1984, mutta sitä muutettiin merkittävästi
vuosina 1995 ja 2010. EU:n säännöt saatettiin linjaan STCW-yleissopimukseen
tehtyjen muutosten kanssa 20. kesäkuuta 2019 annetulla direktiivillä (EU)
2019/1159 merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/
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EY muuttamisesta ja jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen
keskinäisestä tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta.
Direktiivissä täsmennettiin, mitkä pätevyysasiakirjat edellyttävät keskinäistä
tunnustamista, jotta merenkulkijat, joilla on yhden EU:n jäsenvaltion myöntämä
pätevyysasiakirja, voivat työskennellä toisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla
aluksilla. Direktiivi tuli voimaan 2. elokuuta 2019, ja jäsenvaltioiden oli tehtävä vastaavat
muutokset kansallisiin sääntöihinsä 2. elokuuta 2021 mennessä.
Elokuun 12. päivänä 2013 annetulla direktiivillä 2013/38/EU muutettiin
satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annettua direktiiviä 2009/16/EY niin,
että säädösteksti vastaa entistä paremmin vuoden 2006 merityöyleissopimusta.
Muutetussa direktiivissä viitataan myös i) vuoden 2001 kansainväliseen
yleissopimukseen alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta
(AFS-yleissopimus) ja ii) vuoden 2001 kansainväliseen yleissopimukseen aluksen
polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta
vastuusta.
Marraskuun 20. päivänä 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2013/54/EU koskee vuoden 2006 merityöyleissopimuksen noudattamiseen
ja täytäntöönpanon valvontaan liittyviä tiettyjä lippuvaltion velvollisuuksia. Siinä
pannaan täytäntöön ECSA:n ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton välinen sopimus
vuoden 2006 merityösopimuksesta.
Lokakuun 6. päivänä 2015 annetussa direktiivissä (EU) 2015/1794 muutetaan
viittä eri direktiiviä (2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/
EY) työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan, yritysneuvostoista,
työntekijöiden joukkovähentämisestä, yritysten luovutuksesta ja työnantajan
maksukyvyttömyydestä, jotta kaikki jäsenvaltiot varmistaisivat merenkulkijoiden
kuulumisen näiden direktiivien soveltamisalaan.
E. Merenkulun ympäristönormit
Viime vuosina on otettu käyttöön useita välineitä meriympäristön suojelemiseksi. Niitä
ovat muun muassa seuraavat:
— Direktiivi 2000/59/EY (annettu 27. marraskuuta 2000) aluksella syntyvän

jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa, jossa säädetään öljyn,
öljyseoksien, alusten jätteen ja rahtijätteen pakollisesta hävittämisestä unionin
satamissa sekä asiaa koskevien sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta. Näitä
sääntöjä päivitettiin direktiivillä (EU) 2019/883 (annettu 17. huhtikuuta 2019)
aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista
vastaanottolaitteista. Direktiivillä haluttiin parantaa meriympäristön suojelua
vähentämällä jätteiden laskemista aluksista mereen. Se julkaistiin Euroopan
unionin virallisessa lehdessä 7. kesäkuuta 2019.

— Asetus (EY) N:o 782/2003 (annettu 14. huhtikuuta 2003) orgaanisten
tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa. Ennen asetuksen voimaantuloa näitä
yhdisteitä käytettiin etupäässä alusten rungoissa kiinnittymisenestoaineina, mutta
ne olivat erittäin saastuttavia. Asetuksella pannaan täytäntöön IMO:n 5. lokakuuta
2001 hyväksymä AFS-yleissopimus.
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— Direktiivi 2005/35/EY (annettu 7. syyskuuta 2005) alusten aiheuttamasta
ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä
seuraamuksista. Direktiivissä määritellään tarkkaan säännösten rikkomiset
ja velvoitetaan määräämään niistä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia
seuraamuksia, jotka voivat olla rikosoikeudellisia tai hallinnollisia. Sitä muutettiin
direktiivillä 2009/123/EY (annettu 21. lokakuuta 2009), koska haluttiin varmistaa,
että ympäristöä pilaavien aineiden päästöistä vastuussa oleville henkilöille
määrätään (myös lievemmissä tapauksissa) riittäviä seuraamuksia, jotka voivat
olla myös rikosoikeudellisia.

— Direktiivi 2012/33/EU (nk. rikkidirektiivi, annettu 21. marraskuuta 2012), jonka
mukaan 1. tammikuuta 2015 alkaen jäsenvaltioiden merialueilla liikennöivissä
rahtialuksissa ei saa enää käyttää polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on yli
0,1 prosenttia. Nämä merialueet on luokiteltu rikkioksidipäästöjen valvonta-
alueiksi MARPOL-yleissopimuksen (kansainvälinen yleissopimus aluksista
aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä) liitteen VI mukaisesti. Tiettyjen
nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä on lisäksi direktiivi
(EU) 2016/802 (annettu 11. toukokuuta 2016).

F. Koronaviruskriisin vuoksi toteutetut toimet
Koronaviruspandemian johdosta on toteutettu lukuisia toimia merenkulkualan
vaikeuksien lieventämiseksi:
— Komissio antoi 8. huhtikuuta 2020 ohjeet aluksilla olevien merenkulkijoiden,

matkustajien ja muiden henkilöiden terveyden suojelemisesta, kotiuttamisesta ja
matkustusjärjestelyistä. Niissä jäsenvaltioita kehotetaan luomaan satamaverkosto
nopeita miehistövaihtoja varten.

— Toukokuun 25. päivänä 2020 annettiin asetus (EU) 2020/698 covid-19:n
leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä,
jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista
tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten
tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla.
Terveystilanteen vuoksi tätä asetusta muutettiin helmikuussa 2021 asetuksella
(EU) 2021/267 pidentämällä näiden asiakirjojen voimassaoloa 10 kuukaudella, jos
se olisi muuten päättynyt 1. päivän syyskuuta 2020 ja 30. päivän kesäkuuta 2021
välisenä aikana.

— Niin ikään 25. toukokuuta 2020 annettiin asetus (EU) 2020/697, jolla muutettiin
asetusta (EU) 2017/352, jotta sataman hallintoelin tai toimivaltainen viranomainen
voi tarjota joustovaraa satamainfrastruktuurimaksujen perinnässä covid-19:n
leviämisen yhteydessä.

— Komissio on pyrkinyt ehkäisemään talouden vakavan taantuman riskiä
julkaisemalla valtiontukitoimenpiteiden väliaikaiset puitteet (C(2020)1863), joita
on päivitetty useaan otteeseen tilanteen kehittyessä. Niissä EU:n jäsenvaltioiden
sallitaan tukea yrityksiä enemmän kuin nykyisten valtiontukisääntöjen mukaan olisi
mahdollista. Jäsenvaltiot ovat sen jälkeen esittäneet monia koko taloutta koskevia
toimenpiteitä ja joitakin alakohtaisia toimenpiteitä.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32005L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0414%2801%29&qid=1608130292519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32021R0267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32021R0267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32017R0352
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html


Faktatietoja Euroopan unionista - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

G. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja 55-valmiuspaketti
Komissio hyväksyi 14. heinäkuuta 2021 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan
liittyvän ehdotuskokonaisuuden (nk. 55-valmiuspaketti), jolla EU:n ilmasto-, energia-,
maankäyttö-, liikenne- ja verotuspolitiikkaa muokataan niin, että kasvihuonekaasujen
nettopäästöjä voidaan vähentää ainakin 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
vuoden 1990 tasoon verrattuna. Osa ehdotuksista koskee osittain tai kokonaan
meriliikennettä:
— ehdotus meriliikenteen päästöjen sisällyttämisestä ensi kertaa EU:n

päästökauppajärjestelmään (COM(2021)0551)

— ehdotus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen
tarkistamisesta, jossa edellytetään muun muassa, että suurissa satamissa alusten
on voitava saada puhdasta sähköä (COM(2021)0559)

— ehdotus uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä
(FuelEU Maritime -aloite) sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta
(COM(2021)0562).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti antoi 12. huhtikuuta 2005 lähimerenkulkua koskevan päätöslauselman,
jossa se kehotti edistämään tätä liikennemuotoa entistä voimakkaammin. Se kehotti
vähentämään hallintomenettelyjä, kehittämään jäsenvaltioiden välisiä korkealuokkaisia
liikennekäytäviä ja sijoittamaan ensisijaisesti infrastruktuuriin, jotta parannetaan
satamiin pääsyä.
Parlamentti antoi 5. toukokuuta 2010 päätöslauselman EU:n meriliikennepolitiikan
strategisista tavoitteista ja suosituksista vuoteen 2018 saakka. Siinä se
periaatteessa kannatti komission valintoja mutta vaati useita toimenpiteitä eri
toiminta-aloilla. Parlamentti piti muun muassa tarpeellisena jatkaa mukavuuslipun
väärinkäytön torjuntaa, antaa uusia sääntöjä meriliikenteen valtiontuesta sekä
suuntaviivat satamia varten, kytkeä merenkulkuasiat tiiviimmin Euroopan laajuisiin
liikenneverkkoihin (etenkin panemalla täytäntöön nk. merten valtatiet), parantaa
meriliikenteen kestävyyttä etenkin alusten päästöjä vähentämällä sekä kehittää EU:n
meriliikennepolitiikkaa yhteisen merenkulkualueen puitteissa.
Joulukuun 15. päivänä 2011 parlamentti antoi päätöslauselman komission
vuonna 2011 antamasta valkoisesta kirjasta ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta
koskeva etenemissuunnitelma kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta
liikennejärjestelmää”. Meriliikenteen alalla parlamentti vaati, että
— vuoteen 2013 mennessä esitetään ehdotus nk. sinisestä vyöhykkeestä (ks.

COM(2013)0510, 8. heinäkuuta 2013)

— luodaan lyhyiden ja keskipitkien matkojen merikuljetuksia koskeva EU:n politiikka

— vähintään 15 prosenttia Euroopan laajuisten liikenneverkkojen määrärahoista
ohjataan hankkeisiin, joilla parannetaan kestäviä ja multimodaalisia yhteyksiä
merisatamien, sisävesisatamien ja multimodaalikeskusten välillä.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021PC0562
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P6-TA-2005-0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:52010IP0128
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http://eur-lex.europa.eu/procedure/FI/1041063
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Parlamentti antoi 2. heinäkuuta 2013 päätöslauselman aiheesta ”Sininen kasvu –
EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen”
ja esitteli siinä etenemissuunnitelmansa yhdennetyn meripolitiikan edistämiseksi
ja elvyttämiseksi. Se suositti, että perustetaan merten aluesuunnittelujärjestelmiä,
modernisoidaan infrastruktuureja ja luodaan mahdollisuuksia ammatillisten
valmiuksien hankkimiseen. Parlamentti korosti myös sellaisia elintärkeitä aihealueita
kuin merialan ammattitaito ja työllisyys, tutkimus ja innovointi sekä EU:n asema
merenkulussa ja laivanrakennuksessa.
Parlamentti antoi 28. huhtikuuta 2015 lainsäädäntöpäätöslauselman, jolla se hyväksyi
ensimmäisessä käsittelyssä sellaisenaan neuvoston kannan asetuksen antamiseksi
meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta.
Tuloksena oli 29. huhtikuuta 2015 annettu asetus (EU) 2015/757, jolla myös muutettiin
direktiiviä 2009/16/EY.
Parlamentti antoi 22. marraskuuta 2016 päätöslauselman vesiliikenteen
henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Se halusi kannustaa
hyödyntämään saatavilla olevaa ylimääräistä infrastruktuuri- ja aluskapasiteettia
rannikkoliikenteessä (lähimerenkulussa), sisämaan ja meren lauttaliikenteessä,
kaupunki- ja syrjäseutuliikenteessä, risteilyillä ja matkailussa.
Parlamentti antoi 27. huhtikuuta 2021 päätöslauselman teknisistä ja operatiivisista
toimenpiteistä tehokkaamman ja puhtaamman meriliikenteen edistämiseksi. Siinä
se muistutti erityisesti, että merenkulkualan olisi osallistuttava unionin pyrkimyksiin
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja että samalla olisi varmistettava alan
kilpailukyky. Parlamentti korosti myös tarvetta puuttua tehokkaasti alusten
polttoainepäästöihin ja lopettaa vähitellen raskaan polttoöljyn käyttö meriliikenteessä.
Lisäksi se kehotti komissiota edistämään hankkeita, joilla pyritään meriliikenteen
hiilestä irtautumiseen ja saastuttavien päästöjen vähentämiseen.
Parlamentti antoi covid-19-pandemian ja sen liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten
johdosta 19. kesäkuuta 2020 päätöslauselman liikenteestä ja matkailusta vuonna 2020
ja sen jälkeen. Siinä se katsoi, että liikenne- ja matkailualalle tarvitaan sekä nopeaa
lyhyen aikavälin tukea että pitkän aikavälin tukea alan selviytymisen ja kilpailukyvyn
varmistamiseksi.
Maaliskuusta 2020 lähtien parlamentti on myös hyväksynyt kiireellisessä käsittelyssä
useita lainsäädäntöpäätöslauselmia, joilla pyritään torjumaan pandemian välittömiä
kielteisiä vaikutuksia liikennealaan.

Ariane Debyser
03/2022
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