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Tarkistus 20
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionin rahoituksella olisi tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 
tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena on 
edistää yhdennetyn meripolitiikan 
strategisia tavoitteita, mukaan luettuna 
meriasioiden yhdennetty hallinnointi 
kaikilla tasoilla, Euroopan eri merialueiden 
erityistarpeiden mukaan räätälöityjen 
yhdennettyjen merialuestrategioiden 
edelleenkehittämistä ja täytäntöönpanoa, 
ihmisen toiminnan kestävän kehityksen 
rajojen määrittelemistä yhdennetyn 
meripolitiikan ympäristöpilarin 
muodostavan meristrategiapuitedirektiivin 
mukaisesti ottaen asianmukaisesti 
huomioon ihmisen toiminnan 
yhteisvaikutukset ekosysteemiin 
perustuvan lähestymistavan pohjalta, 
sidosryhmien suurempaa osallistumista 
meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin 
järjestelmiin, yhdennetyn meripolitiikan 
monialaisten välineiden 
edelleenkehittämistä, yhdennetyn 
meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden 
kehittämistä sekä kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovaatiota ja kilpailukykyä.

(6) Unionin rahoituksella olisi tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 
tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena on 
edistää yhdennetyn meripolitiikan 
strategisia tavoitteita, mukaan luettuna 
meriasioiden yhdennetty hallinnointi 
kaikilla tasoilla, Euroopan eri merialueiden 
erityistarpeiden mukaan räätälöityjen 
yhdennettyjen merialuestrategioiden 
edelleenkehittämistä ja täytäntöönpanoa, 
ihmisen toiminnan kestävän kehityksen 
rajojen määrittelemistä ja yhdennetyn 
meripolitiikan ympäristöpilarin 
muodostavan meristrategiapuitedirektiivin 
täytäntöönpanoa ottaen asianmukaisesti 
huomioon ihmisen toiminnan 
yhteisvaikutukset ekosysteemiin 
perustuvan lähestymistavan pohjalta, 
sidosryhmien suurempaa osallistumista 
meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin 
järjestelmiin, yhdennetyn meripolitiikan 
monialaisten välineiden 
edelleenkehittämistä, yhdennetyn 
meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden 
kehittämistä sekä kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovaatiota ja kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 21
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) edistää mereen ja rannikkoon liittyvien 
kysymysten yhdennetyn hallinnoinnin sekä 
yhdennettyjen merialuestrategioiden 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa;

a) edistää mereen ja rannikkoon liittyvien 
kysymysten yhdennetyn hallinnoinnin, 
meren biologisen monimuotoisuuden 
suojelun sekä yhdennettyjen 
merialuestrategioiden kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 22
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa kehittämään välineitä, jotka ovat 
yhteisiä meri- tai rannikkoasioihin 
liittyville politiikanlohkoille;

b) auttaa kehittämään monialaisia
välineitä, joilla tuetaan meriin ja 
rannikkoalueisiin liittyviä politiikkoja 
erityisesti ympäristönsuojelun ja 
ympäristöä säästävien meriteknologioiden 
kehittämisen alalla;

Or. en

Perustelu

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU’s maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 23
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) auttaa kehittämään välineitä, jotka ovat 
yhteisiä meri- tai rannikkoasioihin 
liittyville politiikanlohkoille;

b) auttaa kehittämään monialaisia
välineitä, joilla tuetaan meriin ja 
rannikkoalueisiin liittyviä politiikkoja 
erityisesti ympäristönsuojelun ja 
ympäristöä säästävien meriteknologioiden 
kehittämisen alalla;

Or. en

Tarkistus 24
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tukea yhteistä päätöksentekoa ja edistää 
meri- ja rannikkoalueiden varojen 
kestävää käyttöä sekä kestävää kasvua,
innovaatiota ja työllisyyttä merialoilla ja 
rannikkoalueilla alakohtaisten poliittisten 
painopisteiden ja toimien mukaisesti;

c) edistää meren biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, kestävää 
kehitystä, innovaatiota ja työllisyyttä 
merialoilla ja rannikkoalueilla 
alakohtaisten poliittisten painopisteiden ja 
toimien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) tukea yhteistä päätöksentekoa ja edistää 
meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävää 
käyttöä sekä kestävää kasvua, innovaatiota 

c) tukea yhteistä päätöksentekoa ja edistää 
meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävää 
käyttöä, jolla varmistetaan uhanalaisten 
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ja työllisyyttä merialoilla ja 
rannikkoalueilla alakohtaisten poliittisten 
painopisteiden ja toimien mukaisesti;

resurssien elpyminen, sekä kestävää 
kasvua, innovaatiota ja työllisyyttä 
merialoilla ja rannikkoalueilla 
alakohtaisten poliittisten painopisteiden ja 
toimien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 26
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkia merellä harjoitettavan 
laittoman toiminnan, erityisesti 
mukavuuslippujen käytön ja laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen, vaikutuksia talouteen, 
kestävyyteen ja työllisyyteen merialoilla ja 
rannikkoalueilla;

Or. en

Tarkistus 27
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) määritellä tarkemmin meriympäristöön 
vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän 
kehityksen rajat 
meristrategiapuitedirektiivin mukaisesti;

d) edistää meren biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja määritellä 
tarkemmin meriympäristöön vaikuttavan 
ihmisen toiminnan kestävän kehityksen 
rajat;

Or. en
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Tarkistus 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

d a) kehittää yksilöllisiä, toisiinsa 
sidoksissa olevia merialuestrategioita;

Or. en

Tarkistus 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) mahdollistaa meri- ja 
rannikkoympäristön paremmat 
edellytykset ja vähentää pilaantumista, 
erityisesti ihmisen jokapäiväisen 
toiminnan aikaansaamien fosfaattien ja 
nitraattien aiheuttamaa pilaantumista;

Or. en

Tarkistus 30
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) kannustamaan jäsenvaltioita tai alueita 
kehittämään meriasioiden yhdennettyä 
hallinnointia tai ottamaan se käyttöön;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 31
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) edistämään sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joissa otetaan huomioon
teollisuuden, tutkimusorganisaatioiden, 
alueiden, viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen intressit;

d) edistämään sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joihin osallistuvat
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
edustajat, teollisuus, 
tutkimusorganisaatiot, 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt;

Or. ro

Tarkistus 32
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) edistämään sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joissa otetaan huomioon 
teollisuuden, tutkimusorganisaatioiden, 
alueiden, viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen intressit;

d) edistämään sellaisten monialaisten 
yhteistyöfoorumien ja -verkostojen 
perustamista, joissa otetaan huomioon 
teollisuuden, tutkimusorganisaatioiden, 
alueiden, viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen intressit, ja 
helpottamaan nykyisiä tutkimushankkeita 
koskevien tietojen levittämistä;

Or. sv

Tarkistus 33
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

e) helpottamaan yhteisten menetelmien ja 
lähestymistapojen kehittämistä.

e) helpottamaan rajatylittävää yhteistyötä 
ja yhteisten menetelmien ja 
lähestymistapojen kehittämistä sekä 
tukemaan alueellisia strategioita 
merialueiden erityispiirteet huomioon 
ottaen.

Or. sv

Tarkistus 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) varmistamaan vastaavien ja riittävien 
ympäristönormien soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) EU:n merialan yhteinen 
tietojenvaihtojärjestelmä, joka edistää 
monialaisia ja valtioiden välisiä 
valvontatoimintoja ja parantaa merialueen 
turvallista käyttöä ja jossa otetaan 
huomioon alakohtaisissa politiikoissa 
valvonnan suhteen saavutetut 
kehitysaskeleet ja edistetään tapauksen 
mukaan niiden tarpeellista kehittämistä;

a) EU:n merialan yhteinen 
tietojenvaihtojärjestelmä, joka edistää 
monialaisia ja valtioiden välisiä 
valvontatoimintoja ja parantaa merialueen 
turvallista ja ympäristöystävällistä käyttöä 
ja jossa otetaan huomioon alakohtaisissa 
politiikoissa valvonnan suhteen saavutetut 
kehitysaskeleet ja edistetään tapauksen 
mukaan niiden tarpeellista kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 36
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) merten aluesuunnittelu ja 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito, jotka ovat kumpikin olennaisen 
tärkeitä välineitä ekosysteemipohjaisessa 
hallinnoinnissa ja merellisten alueiden ja 
rannikkoalueiden kestävässä 
kehittämisessä;

b) merten aluesuunnittelu ja 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito, jotka ovat kumpikin olennaisen 
tärkeitä välineitä ekosysteemipohjaisessa 
hallinnoinnissa ja merellisten alueiden ja 
rannikkoalueiden kestävässä 
kehittämisessä, kiinnittäen erityistä 
huomiota ilmastonmuutokselle altteimpiin 
alueisiin;

Or. en

Tarkistus 37
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevassa 2 artiklan c 
alakohdassa tarkoitettujen kestävän 
kehityksen, innovaation ja työllisyyden 
tukemiseksi ohjelmalla pyritään 
edistämään erityisesti 
a) kestävän taloudellisen kehityksen ja 
työllisyyden uusien lähteiden tukemista 
merialalla ja meren biologisen 
monimuotoisuuden suojelussa 
rannikkoalueilla;
b) meren uusiutuvien energianlähteiden 
suosimista;
c) toimia merialan ammatteja kohtaan 
tunnetun kiinnostuksen lisäämiseksi ja 
erityisesti toimia meren biologisen 
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monimuotoisuuden suojelun alalla ja 
yleensä merialalla työskentelevien 
nuorten rajatylittävän liikkuvuuden 
puoltamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevassa 2 artiklan d 
alakohdassa tarkoitettujen meri- ja 
rannikkoalueiden suojelun ja varojen 
kestävän käytön tukemiseksi ohjelmalla 
pyritään edistämään erityisesti seuraavien 
toimenpiteiden kehittämistä 
a) meristrategiapuitedirektiivin 
täytäntöönpano ja erityisesti 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajojen 
määrittely (mukaan luettuina toiminta, 
joka ei liity suoraan meriympäristöön 
mutta vaikuttaa siihen suoraan);
b) tiedonvaihdon foorumit ja 
meriturvallisuuteen liittyvät varoitukset 
esimerkiksi öljyn ja kaasun offshore-
tuotannon, tutkimustoiminnan ja 
säiliöaluskuljetusten tai putkiin liittyvien 
töiden yhteydessä; on myös pyrittävä 
siihen, että kolmannet maat osallistuvat 
näihin foorumeihin. 

Or. en
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Tarkistus 39
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä olevassa 2 artiklan d 
alakohdassa tarkoitetun meren biologisen 
monimuotoisuuden suojelemisen 
tukemiseksi ohjelmalla pyritään 
edistämään erityisesti
a) meristrategiapuitedirektiivin 
täytäntöönpanoa, mukaan luettuna 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajojen 
määrittely;
b) tiedonvaihdon foorumeita ja 
meriturvallisuuteen liittyviä varoituksia 
esimerkiksi offshore-öljyntuotannon ja 
tutkimustoiminnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 40
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) kolmansien maiden kanssa, mukaan 
luettuina Euroopan merialueiden 
rajanaapurit;

a) Euroopan merialueiden 
rajanaapureina olevien kolmansien 
maiden kanssa;

Or. it

Tarkistus 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) kolmansien maiden kanssa, mukaan 
luettuina Euroopan merialueiden 
rajanaapurit;

a) kolmansien maiden kanssa, mukaan 
luettuina Euroopan merialueiden 
rajanaapurit, erityisesti varmistettaessa että 
näissä maissa noudatetaan 
ympäristönormeja, jotka eivät saa olla 
EU:ssa sovellettavia normeja löyhempiä;

Or. en

Tarkistus 42
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kolmansien maiden toimijoiden kanssa; b) niiden kolmansien maiden toimijoiden 
kanssa, jotka toimivat Euroopan 
merialueilla tai ovat sen rajanaapureita;

Or. it

Tarkistus 43
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) selvitykset ja yhteistyöohjelmat; a) selvitykset (mukavuuslippuja ja 
laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastusta koskevan 
lainsäädännön puutteiden 
tunnistamisesta) ja yhteistyöohjelmat;

Or. en
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Tarkistus 44
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

e a) asiaankuuluvien komission 
yksiköiden kanssa tiiviissä yhteistyössä 
toteutettavat toimet, jotka liittyvät 
ympäristöä säästävien 
merenkulkuteknologioiden kehittämiseen 
ja edistämiseen; 

Or. en

Tarkistus 45
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) asiaankuuluvien komission 
yksiköiden kanssa tiiviissä yhteistyössä 
toteutettavat toimet, jotka liittyvät 
ympäristöä säästävien 
merenkulkuteknologioiden kehittämiseen 
ja edistämiseen; 

Or. en

Perustelu

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU’s maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.



AM\856287FI.doc 15/16 PE458.540v01-00

FI

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 46
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmasta voidaan tukea kolmansia 
maita, kolmansien maiden sidosryhmiä ja 
kansainvälisiä järjestöjä tai elimiä, jotka 
edistävät yhtä tai useampaa 2 ja 3 artiklassa 
vahvistettua yleistä tai erityistä tavoitetta.

2. Ohjelmasta voidaan tukea jäsenvaltioita, 
Euroopan merialueen rajanaapureina 
olevia kolmansia maita, kolmansien 
maiden sidosryhmiä ja kansainvälisiä 
järjestöjä tai elimiä, jotka edistävät yhtä tai 
useampaa 2 ja 3 artiklassa vahvistettua 
yleistä tai erityistä tavoitetta.

Or. it

Tarkistus 47
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituskehykseksi ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vahvistetaan 
50 000 000 euroa 1 päivän tammikuuta 
2011 ja 31 päivän joulukuuta 2013 
väliseksi kaudeksi.

1. Rahoituskehykseksi ohjelman 
täytäntöönpanoa varten vahvistetaan 
50 000 000 euroa kaudeksi 2011–2013.

Or. ro

Tarkistus 48
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus

Neuvoa-antava komitea Sääntelykomitea

Or. en

Tarkistus 49
Struan Stevenson

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 
sääntelykomitea.

Or. en

Tarkistus 50
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

Or. en


