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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 

27. kesäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY 

(strateginen ympäristöarviointi)1, 

– ottaa huomioon yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17. kesäkuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY (meristrategiapuitedirektiivi)2, 

– ottaa huomioon merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja 

direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2013/30/EU3, 

– ottaa huomioon tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 

arvioinnista ja direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/52/EU4, 

1. toteaa, että talouskehitys ja ympäristön kestävyys liittyvät olennaisesti toisiinsa 

toisijaisuusperiaatteen huomioon ottaen; tukee taloudellisen ja yhteiskunnallisen 

hyvinvoinnin edistämistä alueella, ei kuitenkaan niin, että se vahingoittaisi haavoittuvien 

rannikko- ja meriekosysteemien ekologista tasapainoa, luonnon monimuotoisuutta tai 

niiden luonnonvaroja; korostaa, että Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaan Euroopan 

unionin strategiaan on tarpeen sisällyttää konkreettisia ympäristönsuojelutoimia, muun 

muassa hankkeita, joilla  

 a) suojellaan rantaviivaa ja rannikon ekosysteemiä ja torjutaan eroosiota, 

 b) tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä toimia ja 

riskienhallintahankkeita, jotta ennaltaehkäistään ihmisen toiminnasta aiheutuvia ja 

muita luonnon katastrofeja,  

 c) edistetään jätehuoltoon, jätevesien käsittelyyn ja estämiseen liittyvien laadukkaiden 

järjestelmien käyttöönottoa vesitalouden alalla,  

 d) käynnistetään maan vajoamista koskevia kartoituksia ja vertailevia tutkimuksia; 

2. pitää sinistä taloutta ratkaisuna talouskriisiin, koska se edistää talouskehitystä ja uusien 

työpaikkojen luomista erityisesti naisille ja nuorille rannikko- ja saarivaltioissa; uskoo, 

että EU:n strategiaa Adrian- ja Joonianmeren alueelle ei voida jatkaa, ellei oteta huomioon 

                                                 
1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30. 
2 EUVL L 164, 25.6.2008, s.19. 
3 EUVL L 178, 28.6.2013, s.66. 
4 EUVL L 124, 25.4.2014, s. 1. 
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käsitettä sinisestä taloudesta, joka yhdistää meriin ja valtameriin, vesiviljelyyn, meri- ja 

sisävesiliikenteeseen sekä matkailuun liittyvät talouden alat ja ympäristönsuojelun; 

3. kehottaa komissiota varmistamaan, että makroalueen hankkeisiin osallistuvat kolmannet 

maat noudattavat unionin asiaankuuluvaa säännöstöä, kuten yhteistä kalastuspolitiikkaa, 

jotta voidaan taata unionin luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen; suosittelee, että 

käytetään sopimuksia ja yleissopimuksia, jotta EU:n ulkopuoliset maat saadaan 

osallistumaan Euroopan unionin ympäristöhankkeisiin; toteaa lisäksi, että hyvät 

hallintomekanismit ovat olennaisen tärkeitä ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon 

kannalta; 

4. kehottaa komissiota edistämään säännöllistä vuoropuhelua Adrian- ja Joonianmeren 

aluetta koskevan Euroopan unionin strategian ja skotlantilaisten kumppaneiden välillä, 

jotta molemmat saisivat tietoa hyvistä käytännöistä sekä innovatiivisesta 

lähestymistavasta Pohjanmeren rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon; 

5. suosittelee, että jäsenvaltiot vaihtavat Tonavan makroalueelta saatuja kokemuksia ja hyviä 

käytäntöjä; 

6. kehottaa komissiota tiedottamaan säännöllisesti parlamentille ja kuulemaan sitä strategian 

täytäntöönpanon tuloksista; 

7. kehottaa komissiota ja strategiaan kuuluvia valtioita kehittämään yhteisen 

kalastuspolitiikan mukaisia yhteisiä hankkeita; 

8. katsoo, että Italian Adrianmeren puoleisen rannikon ja Balkanin niemimaan välinen 

rannikko- ja merialue on äärimmäisen arvokas luonnonalue ja -ympäristö, jota on 

suojeltava ja jonka arvostusta on nostettava; 

9. katsoo tässä yhteydessä, että tie- ja liikenneinfrastruktuurien täydentäminen Adrianmeren 

molemmilla puolilla, niiden liittäminen etelä-pohjoinen- ja itä-länsi-suuntaisiin TEN-T-

verkostoihin ja -käytäviin sekä puuttuvien yhteyksien valmiiksi saattaminen on 

makroalueen ympäristön kestävyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamisen edellytys; 

10. suosittelee ekoinnovoinnin aktiivista edistämistä kalastuksessa, vesiviljelyssä, 

meriliikenteessä, matkailussa, mukaan lukien risteilymatkailu, satamissa ja niihin 

liittyvässä infrastruktuurissa alueen suuren potentiaalin hyödyntämiseksi ja sinisen kasvun 

piristämiseksi, jotta luodaan uusia työpaikkoja, ja merien luonnonvarojen järkevän ja 

kestävän hyödyntämisen takaamiseksi yhdennetyn meripolitiikan mukaisesti; kehottaa 

edistämään innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä merirahti- ja matkustajaliikennepalveluja, 

joilla voidaan vähentää matka-aikoja, kuljetus- ja logistiikkakustannuksia, 

ulkoisvaikutuksia sekä ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjä ja jotka sopivat yhteen vähäisiä 

ympäristövaikutuksia koskevien liikkuvuussuunnitelmien hyväksyminen kanssa; 

11. kehottaa komissiota edistämään sellaisen kalastustoiminnan kehittämistä, joka on 

ekologisesti ja kalakantojen säilymisen kannalta kestävää, ja edistämään yhdennettyjä 

kalastus- ja matkailutoimia (kalastusmatkailu, meriviljely, virkistyskalastus) kestävän 

kehityksen periaatteen mukaisesti; 
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12. muistuttaa, että kaupallisesti hyödynnettävien kalojen ja äyriäisten olisi oltava turvallisissa 

biologisissa rajoissa ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja kalastusalan pitkän 

aikavälin kestävyyden turvaamiseksi;  

13. kannustaa suojelemaan ympäristöä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden 

vähenemisen laajentamalla suojelualueita ja erityisesti kehittämällä Natura 2000- ja 

Emerald-verkostoja sekä Life-ohjelmaa; korostaa uhanalaisten lajien säilyttämisen 

tärkeyttä ja kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita toteuttamaan tämän makroaluestrategian 

avulla oikeasuhteisia toimenpiteitä kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi; kannustaa 

jäsenvaltioita ryhtymään lisätoimenpiteisiin meren roskaantumisen ja erityisesti jätteiden 

aiheuttaman saastumisen torjumiseksi Adrianmeren saarilla; 

14. korostaa tarvetta laatia kattava suunnitelma merien saastumisen sekä ilmastonmuutoksesta 

johtuvien, luonnollisten sekä ihmisen toiminnan aiheuttamien uhkien ja riskien, lähinnä 

tulvien, kuivuuden, maaperän eroosion ja metsäpalojen torjumiseksi; 

15. korostaa, että parempi tietämys luonnon monimuotoisuudesta voi lieventää merien ja 

rannikoiden ekosysteemeihin kohdistuvaa painetta ja että parhaiden käytäntöjen vaihto 

niitä hallinnoivien viranomaisten välillä vahvistaa entisestään luonnon monimuotoisuutta; 

16. vaatii vähimmäistavoitteena, että 10 prosenttia Adrian- ja Joonianmeren alueesta on 

suojeltava vuoteen 2020 mennessä asiaankuuluvien kansainvälisten sitoutusten 

mukaisesti; katsoo, että näin tuettaisiin ympäristön hyvän tilan saavuttamista unionin 

merialueilla vuoteen 2020 mennessä meristrategiadirektiivin mukaisesti; kehottaa 

perustamaan suojeltujen meri-, rannikko- ja sisämaa-alueiden ja -puistojen verkoston; 

kannustaa strategiaan osallistuvia jäsenvaltioita parantamaan ympäristön laatua 

toteuttamalla hankkeita, joilla pyritään vähentämään kemiallista, fysikaalista ja 

mikrobiologista saastetta optimoimalla meriliikenteen kestävyyttä, suojelemalla luonnon 

monimuotoisuutta ja investoimalla merellisiin suojelualueisiin; kehottaa osallistuvia 

jäsenvaltioita edistämään ympäristöä ja suojeltuja merialueita koskevia yhdennettyjä 

seurantajärjestelmiä sekä tehostamaan yhteistyötä alueellisten ympäristön 

seurantakeskusten välillä; 

17. ilmaisee syvän huolensa uudesta kiinnostuksesta öljyn ja kaasun etsintään sekä merellä 

että maalla ja erityisesti jo merkittäviä ympäristövahinkoja kärsineillä alueilla; pitää 

tärkeänä sitä, että makroalueesta tehdään asianmukaisia tutkimuksia; korostaa, että öljyn 

ja kaasun etsinnän ja hyödyntämisen on oltava yhdennetyn meripolitiikan ja -suunnittelun 

tavoitteiden mukaista ja että energian tuotannon on yleisesti keskityttävä uusiutuviin 

energianlähteisiin, esimerkiksi merituulivoimaan; korostaa, että Adrianmeri on suljettu 

matala meri, josta saasteet eivät kulkeudu pois ja jonka molemmilla rannoilla 

matkailuelinkeino kukoistaa ja että makroalueen kasvun olisi tultava ensisijaisesti 

matkailusta ja sen erityisiin ympäristöpiirteisiin ja ekosysteemeihin liittyvästä 

taloudellisesta toiminnasta; korostaa, että alueen jäsenvaltioiden on pantava 

johdonmukaisesti täytäntöön EU:n lainsäädäntö ja kansainväliset yleissopimukset, jotka 

koskevat ympäristön kestävyyttä ja merellä tapahtuvan toiminnan, kuten öljyn ja kaasun 

etsinnän sekä offshore-tuulivoimaloiden kehittämisen, asennuksen ja käytön 

turvallisuutta; kehottaa panemaan kaikilta osin täytäntöön meristrategiapuitedirektiivin 

(2008/56/EY) sekä merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
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annetun direktiivin (2004/35/EY); kannustaa perustamaan makroalueellisen yhteistyön 

puitteissa valmiusjärjestelmän onnettomuuksien varalta;  

18. korostaa ympäristönsuojelun ja kestävän matkailun kehittämisen välistä yhteyttä; 

kannustaa siksi aluetta jatkamaan kestävän matkailun kehittämistä ja välttämään siten 

kielteisiä ympäristövaikutuksia; 

19. kehottaa komissiota tehostamaan hyvien käytäntöjen, kuten rannikkoalueiden 

toimintaryhmien kehittämien kestävien hankkeiden, vaihtoa; 

20. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan makroalueen strategian täytäntöönpanoon aktiivisesti 

mukaan paikalliset viranomaiset, yhteisöt, kansalaisyhteiskunnan ja muut sidosryhmät, 

jotta ne voivat käyttää oikeuttaan osallistua lähiympäristöään ja kansanterveyttä 

koskevaan päätöksentekoon silloin, kun niitä uhkaavat saasteet tai häiritsevä tai 

ympäristölle haitallinen infrastruktuuri, joka ei ole ympäristövaikutusten arvioimista 

koskevan direktiivin (2014/52/EU) mukainen; kehottaa jäsenvaltioita jakamaan kyseisen 

direktiivin mukaisten mereen liittyvien elinkeinoalojen vaikutuksesta tehtyjen analyysien 

tulokset sekä tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 

annetun direktiivin 2001/42/EY mukaiset tulokset naapurimaiden asianomaisten 

viranomaisten kanssa; 

21. toteaa, että monet alueelliset yhteisöt ovat ilmoittaneet olevansa GMO-vapaita 

vyöhykkeitä; suosittelee näin ollen yhteistyötä ja koordinointia strategian puitteissa, jotta 

varmistetaan suojautuminen GMO-saastumiselta; 

22. tukee komission kantaa, jonka mukaan Adrian- ja Joonianmeren makroalueelle olisi 

perustettava luonnonmullistusten ja muiden katastrofien torjuntakeskus; 

23. kannattaa jäsenvaltioiden hydrometeorologisten laitosten yhteistyötä äärimmäisten 

sääilmiöiden, ilmastonmuutoksen seurausten ja katastrofiriskien hallinnan paremman 

koordinoinnin aikaansaamiseksi; 

24. toteaa, että vesi-, maatalous- ja matkailuala ovat ilmastonmuutoksen kannalta 

haavoittuvimpia aloja, ja kannustaa siksi kansallisia viranomaisia tekemään yhteistyötä 

perustaakseen puite- ja tukimekanismin sopeutumis- ja lieventämistoimenpiteiden 

täytäntöönpanemiseksi; 

25. toteaa, että makroalueen uusiutuvien energianlähteiden suuria mahdollisuuksia ei 

hyödynnetä täysimääräisesti; kehottaa tehostamaan pyrkimyksiä makroalueen 

energiayhteistyön kannustamiseksi ja edistämiseksi energiaunionissa, johon osallistuisivat 

jäsenvaltiot ja muut maat EU:n vuodeksi 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden 

saavuttamiseksi; 

26. kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan ympäristöystävällisen liikennealan, muun muassa 

rautatieinfrastruktuurin kehittämistä, erityisesti rajat ylittävän infrastruktuurin 

kehittämisen kannalta; kannustaa kehittämään multimodaalista liikennettä ja yhtenäistä 

lipunkirjoitusta; 
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27. kannustaa käyttämään meriliikenteen päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista 

koskevaa asetusta ((EU) N:o 2015/757) innovointiin ja kestävän meriliikenteen 

perustamiseen makroalueella siten, että aluksissa käytetään vaihtoehtoisia moottoreita ja 

polttoaineita kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi 

liikennealalla. 
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