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LYHYET PERUSTELUT

Yhdennetty meripolitiikka tukee synergioita valtameriä, meriä, rannikkoalueita ja merialoja 
koskevien EU:n toimien välillä.

Meripolitiikan alaan kuuluvat pilottihankkeet ja valmistelutoimet päättyivät vuonna 2010 
(mitään maksusitoumusmäärärahoja ei ole kaavailtu vuodelle 2011). Yhdennettyyn 
meripolitiikkaan tarvittava monivuotinen rahoituskehys vuosille 2011–2013 saadaan luomalla 
kaksi uutta budjettikohtaa (11 09 05 ja 11 01 04 04 07). Tällaisen ohjelman luominen antaisi 
komissiolle mahdollisuuden jatkaa yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa jo 
aloittamaansa tutkimustoimintaa sekä kehittää edelleen ja konkretisoida vaihtoehtoja 
yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanemiseksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että 
yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon rahoitusta pitkällä aikavälillä ei 
ole varmistettu.

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on luoda yhdennetylle meripolitiikalle vakaa 
rahoituskehys vuosiksi 2011–2013, kun siinä ehdotetaan 50 000 000 euron määrärahaa. 
Euroopan parlamentti tuki 21. lokakuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa yhdennetystä 
meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet (2010/2040(INI)) "komission 
ilmoittamaa aikomusta käyttää 50 miljoonaa euroa yhdennetyn meripolitiikan rahoittamiseen 
kahden seuraavan vuoden aikana eri toimia, hallintaa, kestävyyttä ja valvontaa koskevien 
aikaisempien hankkeiden edelleen kehittämiseen". Komission ehdottama rahasumma on 
järkevä, ja sitä olisi pidettävä vähimmäismääränä.

Ehdotuksen oikeusperustaan on aiheellista lisätä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 165 ja 166 artikla, jotka koskevat koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa, 
jotta saadaan mahdollisuus kehittää näiden alojen yhteistyöohjelmia.

Lausunto selventää, täydentää ja vahvistaa ohjelman tavoitteita. Lausunnossa esitetään 
erityisesti, että ohjelman yleisiin tavoitteisiin sisällytetään kestävän kehityksen edistäminen, 
meri- ja rannikkoalueiden varojen suojelu ja kestävä käyttö sekä merialuestrategioiden 
kehittäminen, että tavoitteet perustellaan tarkemmilla menoja koskevilla säännöillä ja että 
Euroopan parlamentti osallistuu asianmukaisesti ohjelman täytäntöönpanoon. Mitä 
epätäsmällisempiä ohjelman tavoitteet ja menojen kriteerit ovat, sitä enemmän tarvitaan 
parlamentin osallistumista sen täytäntöönpanoon.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 e a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) parantaa kilpailevien merialan 
toimintojen koordinoitua suunnittelua, 
merialueiden strategista hallinnointia, 
valvontatoimien laatua sekä lakien 
täytäntöönpanon valvontaa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

tarvittaessa edellytykset, jotka oikeuttavat 
myöntämään avustuksen ilman 
ehdotuspyyntöä jonkin komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 
168 artiklassa määritellyn poikkeuksen 
perusteella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Eri tavoitteita koskevien menojen 
enimmäismäärät

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Yhdennetty meripolitiikka –
2,5 miljoonaa euroa;
b) Merialueisiin liittyvä toiminta –
4,6 miljoonaa euroa;
c) Yhdennetyn politiikan 
toteuttamisvälineet – 33,0 miljoonaa 
euroa;
d) Yhdennetyn meripolitiikan 
kansainvälisen ulottuvuuden edistäminen 
– 0,6 miljoonaa euroa;
e) Mereen liittyvien toimintojen 
kestävyyden rajojen määrittely 
meristrategiapuitedirektiivin 
täytäntöönpanon avulla – 5,1 miljoonaa 
euroa;
f) Kestävä talouskasvu, työllisyys ja 
innovaatio – 1,5 miljoonaa euroa;
g) EU:n merialan näkyvyyden lisääminen 
– 2,3 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisrahoituksen kriteerit 
määritellään selkeästi.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle välikertomuksen 
yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanosta viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen vuotuisten 
työohjelmien laatimisessa neuvoa-antava 
komitea.

1. Komissiota avustaa 7 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen vuotuisten 
työohjelmien laatimisessa neuvoa-antava 
komitea Euroopan parlamentin kanssa.

Or. en


