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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan, 

 ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle annetun komission tiedonannon aiheesta 

”Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon” 

(JOIN(2016)0049), 

 ottaa huomioon vuonna 2007 laaditun Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan 

(COM(2007)0575) ja sitä koskevan edistymiskertomuksen vuodelta 2012 

(COM(2012)0491), 

 ottaa huomioon yhdennetyn meripolitiikan edelleen kehittämistä koskevasta 

tukiohjelmasta 30. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1255/20111, 

 ottaa huomioon 15. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unionin 

yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden kehittäminen” (COM(2009)0536), 

 ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhdennetystä 

meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet2, 

 ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) 

N:o 1406/2002 muuttamisesta 14. syyskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2016/16253, 

 ottaa huomioon merten aluesuunnittelun puitteista 23. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/89/EU4, 

 ottaa huomioon neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä 

käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta 21. marraskuuta 2012 annetun 

direktiivin 2012/33/EU sekä Euroopan aluevesillä olevien rikkioksidipäästöjen valvonta-

alueiden laajentamista koskevan käynnissä olevan vaikutustenarvioinnin, 

 ottaa huomioon aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa 

annetun direktiivin 2000/59/EY, 

 ottaa huomioon vuonna 2015 tehdyn ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) (Pariisin sopimus), joka tuli voimaan 

                                                 
1 EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1. 
2 EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 70.  
3 EUVL L 251, 16.9.2016, s. 77. 
4 EUVL L 257, 28.8.2014, s. 135. 
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4. marraskuuta 2016, ja sen suunnitellut kansallisesti määritellyt panokset, joilla pyritään 

vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 

 ottaa huomioon 20. helmikuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen 

strategia rannikko- ja merimatkailun kasvua ja työpaikkoja varten” (COM(2014)0086), 

 ottaa huomioon 29. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Matkailun 

edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset”1, 

 ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Sininen kasvu – EU:n 

meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen”2, 

 ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 24. kesäkuuta 2014 hyväksymän Euroopan unionin 

meriturvallisuusstrategian, 

 ottaa huomioon neuvoston päätelmät ”EU:n meriliikennepolitiikan painopisteet vuoteen 

2020 asti: Kilpailukyky, hiilestä irtautuminen ja digitalisointi maailmanlaajuisten 

yhteyksien sekä toimivien sisämarkkinoiden ja maailmanluokan merenkulkuklusterin 

varmistamiseksi” (9976/17), 

 ottaa huomioon 2. joulukuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kierto kuntoon – 

Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614), 

 ottaa huomioon jätelainsäädäntöpakettia koskevan 14. maaliskuuta 2017 hyväksytyn 

neuvottelukantansa, 

 ottaa huomioon Itämeren ja Pohjanmeren maiden Kansainväliselle merenkulkujärjestölle 

(IMO) tekemän ehdotuksen typen oksidien päästöjen valvonta-alueiden käyttöönotosta, 

 ottaa huomioon New Yorkissa 5.–9. kesäkuuta 2017 pidetyn YK:n valtamerikonferenssin, 

 ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2017 annetun valtameriä koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien toimintakehotuksen, 

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon yhteisestä tiedonannosta 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: EU:n 

panos vastuulliseen valtamerten hoitoon”, 

1. suhtautuu myönteisesti yhteiseen tiedonantoon ”Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: 

EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon” ja siinä esitettyihin toimiin; toteaa, että 

kansainvälinen valtamerten hallinnointi ja sen taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset 

osatekijät ovat tärkeitä, ja katsoo, että niiden olisi perustuttava monialaiseen 

lähestymistapaan, jossa keskitytään yhdennettyyn meripolitiikkaan ja siihen sisältyviin 

monialaisiin toimintapolitiikkoihin, erityisesti siniseen kasvuun, parhaaseen käytettävissä 

olevaan uuteen meriosaamiseen ja tieteelliseen tietoon, merten aluesuunnitteluun, 

yhdennettyyn merivalvontaan ja merialuestrategioihin; korostaa politiikan 

johdonmukaisuuden sekä yhteistyön lisäämisen ja koordinoinnin tarvetta hallitusten, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0391. 
2 EUVL C 75, 26.2.2016, s. 24. 
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alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja laitosten, tiedeyhteisön, yksityisen 

sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kaltaisten asiaankuuluvien toimijoiden keskuudessa; 

2. tukee kaikilta osin kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista vuonna 2016 annetussa 

yhteisessä tiedonannossa esitettyä komission toimintasuunnitelmaa; korostaa, että 

komission ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kiireesti toteuttamaan näitä toimia ja 

muunnettava EU:n sitoumus valtamerten kestävään kehitykseen konkreettiseksi 

toimintapolitiikaksi EU:n tasolla ja kansainvälisellä tasolla; 

3. toteaa jälleen, että kestävän kehityksen tavoitteilla, ja etenkin mutta ei yksinomaan 

tavoitteella 14, on vahva merellinen ulottuvuus, koska sen tavoitteena on valtamerten, 

merten ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä käyttö; 

4. painottaa, että on ensisijaista parantaa avoimuutta, tiedon julkista saatavuutta, 

sidosryhmien osallistumista ja YK:n järjestöjen legitimiteettiä, mukaan lukien valtioiden 

edustajien julkinen vastuu kansainvälisissä elimissä, kuten Kansainvälisessä 

merenkulkujärjestössä ja Kansainvälisessä merenpohjajärjestössä, jotta voidaan puuttua 

hallintorakenteen nykyisiin puutteisiin; 

5. toteaa lisäksi ilman pilaantumista koskevan kansainvälisen oikeuden osalta, että 

jäsenvaltioilla ei ole Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 

mukaan lupaa nousta aluksille eikä tarkastaa aluksia avomerellä tai viattoman kauttakulun 

aikana siinäkään tapauksessa, että rikkomuksista olisi vakuuttavaa näyttöä; kehottaa siksi 

YK:n yleissopimuksen osapuolia vahvistamaan sen oikeudellista kehystä, jotta voidaan 

poistaa hallinnointiin liittyvät mahdolliset puutteet ja vahvistaa kansainvälisen 

ympäristöoikeuden täytäntöönpanon valvontaa koskevat vakaat mekanismit; 

6. tähdentää syrjäisimpien alueiden merkitystä meriin liittyvissä kysymyksissä etenkin, 

koska ne sijaitsevat Atlantissa ja Intian valtameressä, joten niiden avulla voidaan tutkia ja 

torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen ja merten 

ekosysteemeihin ja ne tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia kehittää uusiutuvia 

energialähteitä ja sinistä bioteknologiaa; korostaa tarvetta luoda innovatiivisia ohjelmia ja 

osoittaa riittävästi rahoitusta tutkimus- ja kehittämiskeskusten perustamiseen 

syrjäisimmille alueille; kehottaa sen vuoksi luomaan syrjäisimpien alueiden 

merenkulkuklusterin; 

7. suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden edistymiseen merten aluesuunnitelmien 

laatimisessa; toteaa, että direktiivin 2014/89/EU johdonmukaista täytäntöönpanoa varten 

tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan luoda esimerkki merten aluesuunnittelun käyttöönotosta 

maailmanlaajuisesti; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita laatimaan merten 

aluesuunnitelmansa viimeistään 31. maaliskuuta 2021; korostaa kansainvälistä ja rajat 

ylittävää ulottuvuutta ja kehottaa komissiota aloittamaan työskentelyn sellaisten 

kansainvälisiä suuntaviivoja koskevien ehdotusten laatimiseksi, joissa otetaan huomioon 

maa- ja merialueiden välisten synergioiden ja vuorovaikutussuhteiden sekä niihin 

liittyvien rannikkoalueiden yhdennetyn hoidon kaltaisten prosessien merkitys, ja 

johtamaan merten aluesuunnittelun foorumia, johon osallistuvat asianomaiset sidosryhmät 

ja kolmannet maat, edistämään sitä maailmanlaajuisesti ja luomaan parhaita käytäntöjä, 

joilla edistetään kansainvälistä yhteistyötä, parannetaan valtamerten hallintoa, suojelua ja 

käyttöä, lisätään avoimuutta ja tehostetaan koulutusta; 
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8. korostaa Euroopan unionin merellisen turvallisuusstrategian merkitystä ja kehottaa 

komissiota sisällyttämään meriturvallisuuden ulkopolitiikkaan pitäen mielessä, että suuri 

osa kaupasta kuljetetaan meritse, että yli 70 prosenttia ulkorajoista on merirajoja ja että on 

tarpeen turvata unionin satamien kautta kulkevien matkustajien turvallisuus; 

9. korostaa, että on tärkeää jatkaa Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA), Frontexin ja 

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) välisen yhteistyön edistämistä niiden 

oman toimivallan puitteissa, jotta tuetaan rannikkovartioinnista vastaavia jäsenvaltioiden 

kansallisia viranomaisia, sekä edistää meriturvallisuutta, torjua rajat ylittävää rikollisuutta 

ja suojella ympäristöä ehkäisemällä ja vähentämällä kaasun- ja öljynporauksessa 

käytettävien offshore-laitteistojen aiheuttamaa pilaantumista; katsoo, että näiden 

virastojen olisi saatava tarvittaessa enemmän tukea EU:lta kyseisten uusien tehtävien 

hoitamiseksi; korostaa, että on tärkeää kehittää edelleen digitaalisia ratkaisuja – 

esimerkiksi merenkulkualan toiminnan helpottaminen virtaviivaisten ilmoitusmenettelyjen 

avulla ja runsaammat investoinnit Euroopan laajuista tietojen jakamista koskevaan 

yhteiseen infrastruktuuriin, joka hyödyttää rannikkovartiointitehtäviä hoitavia kaikkia 

jäsenvaltioiden viranomaisia – ja EMSAn integroitujen meripalvelujen kaltaisia EMSAn 

integroituja meripalveluja, jotta voidaan parantaa merenkulkualan ja merivalvonnan 

yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) kaltaisten muiden ohjelmien valvontaa ja 

seurantaa; 

10. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia ja yksityisiä tahoja 

keskittymään pääasiassa innovointihankkeisiin, sinisiin bioteknologioihin ja puhtaan 

energian käyttöön entistä ekologisemman infrastruktuurin ja meriliikenteen edistämiseksi 

ja mukauttamiseksi sekä valtamerten ekosysteemin ja biologisen monimuotoisuuden 

suojelemiseksi Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), Horisontti 

2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) kautta; kehottaa lisäksi 

jäsenvaltioita keskittymään alusten vaihtoehtoisiin ja muihin kuin perinteisiin 

polttoaineisiin – kuten nesteytetty maakaasu (LNG) – ja saaria yhdistävään nesteytetyn 

maakaasun sinisiä käytäviä koskevaan hankkeeseen, jolla edistetään ja mukautetaan LNG-

terminaalien kaltaisia infrastruktuureja yhdistävinä teknologioina käyttämällä edellä 

mainittua olemassa olevaa rahoitusta; kehottaa komissiota kehittämään 

valtamerikumppanuuksia keskeisten valtameritoimijoiden kanssa keinona edistää 

yhteistyötä, politiikan johdonmukaisuutta ja koordinointia sinisen kasvun ja parhaiden 

käytäntöjen vaihdon kaltaisissa yhteistä etua koskevissa keskeisissä valtameren 

hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä; 

11. korostaa, että on tärkeää tarkistaa satamien vastaanottolaitteita koskevaa direktiiviä, ja 

kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan yhdessä Kansainvälisen 

merenkulkujärjestön (IMO), kolmansien maiden ja teollisuuden kanssa merenkulkualan 

hiilestä irtautumista koskevan strategian, jossa otetaan huomion Pariisin sopimuksen 

tavoitteet ja tarve perustaa kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu-, raportointi- ja 

todentamistoimia koskeva kansainvälinen järjestelmä; 

12. korostaa, että meriliikenne vaikuttaa maailmanlaajuiseen ilmastoon ja ilman laatuun sekä 

hiilidioksidipäästöillä että muilla kuin hiilidioksidipäästöillä, joita ovat direktiivin (EU) 

2016/68 piiriin kuuluvat rikkipäästöt sekä typpioksidin päästöt, joista viimeksi mainittu 

vaikuttaa erityisesti satamakaupunkeihin ja rannikkoalueisiin; toteaa, että merenkulun 

hiilidioksidipäästöjen odotetaan kasvavan 50–250 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja 
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että niiden osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä saattaa nousta 

17 prosenttiin, mikä on huomattava lisäys; muistuttaa, että talouden on kokonaisuudessaan 

tehtävä oma osuutensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Pariisin sopimuksen 

mukaisesti; 

13. kehottaa perustamaan IMO:n päästöjen hinnoittelumekanismin kaltaisen 

maailmanlaajuisen markkinapohjaisen mekanismin, jolla puututaan kansainvälisen 

merenkulun päästöihin kiinnittäen erityistä huomiota täysin meriliikenteestä riippuvaisiin 

alueisiin, erityisesti syrjäisimpiin alueisiin sekä saarialueisiin ja -valtioihin; 

14. kehottaa komissiota meren luonnonvarojen suojelun, säilyttämisen ja kestävän käytön 

edistämiseksi vahvistamaan merenkulkualan yhteistyötä ja valmiuksia kansainvälisen 

yhteistyön ja kehitystoiminnan puitteissa sekä torjumaan vaikutuksia, joita aiheutuu 

kaikenlaisesta merten roskaantumisesta ja pilaantumisesta, kuten valtamerten pyörteissä 

esiintyvistä muovi- ja mikromuovilautoista sekä aluevesirajojen ulkopuolella olevien 

alusten jätteiden ja jätevesien mereen päästämisestä; pyytää komissiota tehostamaan 

toimiaan merten roskaantumisen torjumiseksi siten, että se puuttuu maalla sijaitseviin 

kuormituslähteisiin vähentämällä merkittävästi syntyvän jätteen määrää ja nostamalla 

kierrätysastetta ja puuttuu merellä sijaitseviin kuormituslähteisiin, ja kehottaa 

jäsenvaltioita samalla soveltamaan asianmukaisesti alusten aiheuttamasta ympäristön 

pilaantumisesta annetun direktiivin 2005/35/EY kaltaisia voimassa olevia EU:n 

kuljetussäännöksiä; 

15. kehottaa jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia viranomaisia tukemaan innovatiivisia, 

teknologisia ja taloudellisia aloitteita, joilla puututaan valtamerten ja merten 

pilaantumiseen, jotta voidaan edistää merenkulusta peräisin olevien jätteiden, erityisesti 

muovijätteiden, tehokkaita talteenottojärjestelmiä satamissa, lisäämään merenkulkualalla 

tietoisuutta jätteiden mereen päästämisen seurauksista ja poistamaan suurimmat meren 

pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL) 

täytäntöönpanon esteet; 

16. toteaa, että painolastivesien vaihtaminen on mahdollinen keino välttää haitallisten 

vieraslajien tuonti; korostaa, että painolastivettä koskevan IMO:n yleissopimuksen 

tarkoituksena on valvoa ja hallita tätä ongelmaa, sopimus tulee pian voimaan ja sen 

onnistunut täytäntöönpano riippuu laajemmasta ratifioinnista; 

17. kehottaa komissiota laatimaan vuoteen 2020 mennessä ehdotuksen, jolla puututaan 

maasähkön käyttöön ja sitä koskeviin asennuksiin EU:n satamissa kiinnityspaikassa 

olevilla aluksilla päästöjen vähentämiseksi satama-alueilla siten, että otetaan huomioon 

pilaavat aineet, kuten rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NOx), musta hiili ja hiukkaset, 

joita pääsee ilmaan alusten käyttäessä apumoottoreita sähkön tuottamiseksi viestintää, 

valaistusta, ilmanvaihtoa ja muita aluksilla olevia laitteita varten aluksen ollessa 

satamassa; 

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan ja edistämään nopeusrajoitusten 

asettamista aluksille IMO:n tasolla päästöjen vähentämiseksi siten, että otetaan huomioon 

energiatehokkuutta mittaava suunnitteluindeksi (EEDI-indeksi) ja aluksen 

energiatehokkuussuunnitelma (SEEMP) sekä se tosiasia, että maanteillä ja rautatiellä 

nopeusrajoitukset ovat yleisiä; tähdentää, että alusten nopeuden alentamisesta aiheutuvat 

sisäiset ja ulkoiset hyödyt ovat kustannuksia suuremmat; toteaa, että nopeuden 
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vähentämistä on verrattain helppo seurata ja valvoa, joten sidosryhmille aiheutuva 

hallinnollinen rasite jää pieneksi; 

19. muistuttaa arktista aluetta koskevasta yhdennetystä politiikasta 16. maaliskuuta 2017 

antamassaan päätöslauselmassa1 komissiolle esittämästään kehotuksesta toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimenpiteet ja toimia aktiivisesti, jotta helpotetaan alusten polttoaineena 

käytettävän raskaan polttoöljyn käyttöä ja kuljetusta polttoainetankeissa arktisilla alueilla 

koskevaa kieltoa aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn 

kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL) perusteella samoin kuin sitä säännellään 

Antarktiksen vesialueilla; kehottaa komissiota sisällyttämään raskaan polttoöljyn käytön 

ympäristö-, terveys- ja ilmastoriskit sen kansainvälistä valtamerten hallinnointia 

koskevaan kantaan; kehottaa komissiota riittävien kansainvälisten toimenpiteiden 

puuttuessa tekemään ehdotuksia, jotka koskevat EU:n satamissa ennen arktisen alueen 

vesialueiden kautta tapahtuvia matkoja poikkeaviin aluksiin sovellettavia sääntöjä, jotta 

voitaisiin kieltää raskaan polttoöljyn käyttö ja kuljetus polttoaineena polttoainetankeissa; 

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti, jotta mustan hiilen päästöjen 

vähentämistä arktisella alueella purjehtivista aluksista koskeva IMO:n käynnistämä 

työsuunnitelma voidaan saattaa nopeasti valmiiksi ja siten hidastaa lämpötilan nopeaa 

nousua ja alueen napajään yhä nopeampaa sulamista; 

21. toteaa, että merenkulkualan automatisointi ja digitalisointi edellyttävät digitaalisten 

taitojen ja pätevyyden parantamista, ja korostaa, että tämä tarjoaa mahdollisuuden 

houkutella nuoria alalle; kehottaa komissiota ehdottamaan tämän alan aloitteita, joilla 

kehitellään yhteisiä aloitteita pätevyyksien tunnustamiseksi ja erilaisten merenkulkualan 

toimintojen edistämiseksi; 

22. pitää valitettavana, että kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista annetussa yhteisessä 

tiedonannossa ei viitata mitenkään rannikko- ja merimatkailuun, vaikka sen vaikutus 

rannikkoalueisiin, saarialueisiin ja syrjäisimpiin alueisiin sekä paikalliseen matkailualaan, 

jolla toimii pääasiassa pk-yrityksiä, olisi pidettävä mielessä; kehottaa panemaan 

täytäntöön valtameriä käsittelevän kansainvälisen foorumin puitteissa Euroopan 

matkailustrategian, jonka yhteydessä alueet ja myös rannikoiden paikallisviranomaiset 

osallistuvat Euroopan laajuiseen vuoropuheluun rannikkoalueiden älykkään hoidon ja 

merimatkailun parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi; korostaa, että muovia ja muita meren 

jätteitä koskevassa komission strategiassa ei saisi unohtaa rannikkoalueita, koska 

meriympäristön häiriöillä on äärimmäisen kielteinen vaikutus matkailun 

houkuttelevuuteen ja väistämättä taloudellinen vaikutus kaikkiin syrjäisimpien alueiden 

toimintoihin; 

23. kehottaa nopeuttamaan toimia, joilla tehostetaan valtamerten hallinnoinnin parantamista 

mahdollistavaa tutkimusta ja innovointia siten, että varmistetaan merten ekosysteemien 

säilyttäminen ja ennallistaminen, näiden luonnonvarojen kestävyys mukaan luettuna, sekä 

valtamerten tuntemusta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tutkijoiden, sidosryhmien, 

päätöksentekijöiden ja kansalaisten välisen tiiviimmän yhteistyön ja vaihdon avulla 

valtameriä ja sinisen talouden työuria koskevan koulutuksen parantamiseksi; kehottaa 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0093. 
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arvioimaan perinpohjaisesti valtamerten tilaa tieteen ja perinteisten tietojärjestelmien 

pohjalta YK:n asiakirjan ”Our Ocean, Our Future: Call for Action” pohjalta; 

24. korostaa, että on tärkeää sisällyttää prosessiin rannikkoalueiden ja syrjäisimpien alueiden 

paikallisviranomaiset, jotta valtamerten kansainvälinen hallinnointi tuodaan lähemmäs 

unionin kansalaisia. 
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