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LYHYET PERUSTELUT

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

Tällä hetkellä tilanne on se, että yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon 
rahoitusta pitkällä aikavälillä ei ole varmistettu. Itse asiassa toimien rahoitus perustuu 
ainoastaan varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohtaan ja 
varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 32 artiklaan, joissa säädetään koehankkeiden ja 
valmistelevien toimien rahoituksesta. Tilanne ei voi jatkua tällaisena, ja se vaarantaa koko 
yhdennetyn meripolitiikan jatkamisen, sillä jos mitään ei tehdä, politiikalla ei ole 
minkäänlaista rahoitusta nykyisen rahoituskehyksen loppuajaksi (2011–2013). 

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on luoda yhdennetylle meripolitiikalle vakaa 
rahoituskehys vuosiksi 2011–2013, kun siinä ehdotetaan 50 000 000 euron määrärahoja. 
Euroopan parlamentti antoi 21. lokakuuta 2010 päätöslauselman yhdennetystä 
meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet (2010/2040(INI)), jossa se tuki 
"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 on 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 käynnistää näiden alojen yhteistyöohjelmia.

Lausunto selventää, täydentää ja vahvistaa ohjelman tavoitteita. Lausunnossa esitetään 
erityisesti, että yleisiin tavoitteisiin sisällytetään kestävän kehityksen edistäminen, meri- ja 
rannikkoalueiden varojen suojelu ja kestävä käyttö sekä merialuestrategioiden kehittäminen. 
Lausunnossa esitetään myös yleisen esitystavan selventämistä sekä erityisten tavoitteiden –
joiden nimi muutetaan toiminnallisiksi tavoitteiksi – täydentämistä.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:



PE454.639v01-00 4/11 PA\851922FI.doc

FI

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite 

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 
74 artiklan, 77 artiklan 2 kohdan, 
91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 
2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 
188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 
194 artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 
2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 
74 artiklan, 77 artiklan 2 kohdan, 
91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 
2 kohdan, 165 artiklan 4 kohdan, 
166 artiklan 4 kohdan, 173 artiklan
3 kohdan, 175 ja 188 artiklan, 192 artiklan 
1 kohdan, 194 artiklan 2 kohdan ja 
195 artiklan 2 kohdan,

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) panna täytäntöön mereen ja rannikkoon 
liittyvien kysymysten yhdennetty 
hallinnointi;

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) auttaa kehittämään monialaisia
välineitä, jotka tukevat meriä ja 
rannikkoalueita koskevia politiikkoja,
erityisesti taloudellista kehitystä, 
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työllisyyttä, ympäristönsuojelua, 
tutkimusta, meriturvallisuutta ja 
energiapolitiikkaa koskevilla aloilla;

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 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 kestävää kehitystä, innovaatiota 
ja työllisyyttä merialoilla ja 
rannikkoalueilla alakohtaisten poliittisten 
painopisteiden ja toimien mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) edistää meri- ja rannikkoalueiden 
varojen suojelua ja kestävää käyttöä sekä
määritellä tarkemmin meriympäristöön 
vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän 
kehityksen rajat;

Or. fr
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kehittää merialuestrategioita;

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) parantaa ja tehostaa ulkoista yhteistyötä 
ja koordinointia yhdennetyn meripolitiikan
tavoitteisiin nähden.

e) parantaa yhdennetyn meripolitiikan
ulkoista ulottuvuutta ja syrjäisimpien 
alueiden huomioon ottamista.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 2 artiklan a, b, c ja d 1. Mereen ja rannikkoon liittyvien 
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alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
mukaisesti ohjelmalla pyritään

kysymysten yhdennetyn hallinnoinnin 
täytäntöön panemiseksi 2 artiklan 
a alakohdan mukaisesti ohjelmalla 
pyritään erityisesti

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottamaan meripolitiikkaan liittyvien 
synergioiden hyödyntämistä, tiedon 
jakamista ja parhaiden käytänteiden 
vaihtoa, mukaan luettuina meripolitiikan 
hallinnointi sekä aluemeriin ja 
rannikkoalueisiin vaikuttavat alakohtaiset 
politiikat;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta
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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 otetaan mukaan 
viranomaisten, alueiden, teollisuuden, 
tutkimusorganisaatioiden ja 
kansalaisjärjestöjen edustajia;

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 2 artiklan b alakohdassa
vahvistetun tavoitteen mukaisesti
ohjelmalla pyritään kehittämään seuraavia:

2. Edellä olevassa 2 artiklan b alakohdassa
tarkoitettujen monialaisten välineiden 
kehittämiseksi ohjelmalla pyritään 
kehittämään erityisesti seuraavia:

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kestävän kehityksen, innovoinnin ja 
työllisyyden edistämiseksi 2 artiklan 
c alakohdan mukaisesti ohjelmalla 
pyritään kehittämään erityisesti 
seuraavia:
a) kestävän taloudellisen kasvun ja 
työpaikkojen luomista koskevien uusien 
lähteiden edistäminen merialalla ja 
rannikkoalueilla;
b) meren uusiutuvien energiamuotojen 
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edistäminen;
c) merialan ammattien houkuttavuuden 
parantaminen erityisesti siten, että 
kannustetaan nuorten rajatylittävää 
liikkuvuutta merenkulkualalla.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Meri- ja rannikkoalueiden varojen 
suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi 
2 artiklan d alakohdan mukaisesti 
ohjelmalla pyritään kehittämään 
erityisesti seuraavia:
a) meristrategiapuitedirektiivin 
täytäntöönpano ja erityisesti 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajojen 
määrittely;
b) foorumit tietojenvaihdolle ja 
hälytyksille meriturvallisuuden alalla, 
myös avomerellä tapahtuvan 
öljynetsinnän ja öljynporauksen alalla;

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Merialuestrategioiden kehittämiseksi 
2 artiklan d a alakohdan mukaisesti 
ohjelmalla pyritään määrittelemään 
merialuestrategioita ja olemaan mukana 
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niiden kehittämisessä.

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 artiklan 
e alakohdassa vahvistetun tavoitteen
mukaisesti ja alakohtaisia politiikkoja 
täydentäen ohjelmalla pyritään 
parantamaan ja tehostamaan yhdennettyjen 
monialaisten toimien osalta toteutettavaa 
yhteistyötä

3. Yhdennetyn meripolitiikan ulkoisen 
ulottuvuuden parantamiseksi 2 artiklan 
e alakohdan mukaisesti ja alakohtaisia 
politiikkoja täydentäen ohjelmalla pyritään 
parantamaan ja tehostamaan yhdennettyjen 
monialaisten toimien osalta toteutettavaa 
yhteistyötä

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

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

b) kolmansien maiden toimijoiden kanssa; b) kolmansien maiden toimijoiden kanssa;

c) kansainvälisten kumppanien ja 
järjestöjen kanssa erityisesti suhteessa 
ekosysteemien ennallistamisesta tehtyihin 
kansainvälisiin sitoumuksiin ja muihin 
asiaankuuluviin sopimuksiin.

c) kansainvälisten kumppanien ja 
järjestöjen kanssa erityisesti suhteessa 
ekosysteemien ennallistamisesta tehtyihin 
kansainvälisiin sitoumuksiin ja muihin 
asiaankuuluviin sopimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 3 kohdassa vahvistetut 
erityiset tavoitteet on pyrittävä 
saavuttamaan 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen erityisten tavoitteiden 
mukaisesti ja sopusoinnussa EU:n 

4. Edellä olevassa 3 kohdassa vahvistetut 
toiminnalliset tavoitteet on pyrittävä 
saavuttamaan 1, 2, 2 a, 2 b ja 2 c kohdassa 
vahvistettujen toiminnallisten tavoitteiden 
mukaisesti ja sopusoinnussa EU:n 
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yhteistyövälineiden kanssa ottaen 
huomioon kansallisten ja alueellisten 
kehittämisstrategioiden tavoitteet.

yhteistyövälineiden kanssa ottaen 
huomioon kansallisten ja alueellisten 
kehittämisstrategioiden tavoitteet.

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitykset ja yhteistyöohjelmat; a) selvitykset ja yhteistyöohjelmat, myös 
koulutusta ja ammatillista koulutusta 
koskevat ohjelmat;

Or. fr


