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Tarkistus 1
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
kohtaamiin henkilöliikenteen ongelmiin 
takaamalla, että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta;

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden, syrjäisimpien 
alueiden ja saarten sekä mantereen ja 
talouskeskusten välisten yhteyksien 
parantamisesta; huomauttaa samassa 
yhteydessä, että on ratkaisevan tärkeää 
puuttua EU:n saarialueiden kohtaamiin 
henkilöliikenteen ongelmiin takaamalla, 
että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta; kehottaa 
ryhtymään syrjäisimpiä alueita koskeviin 
konkreettisiin toimiin ottaen huomioon 
niiden erityispiirteet; 

Or. fr

Tarkistus 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
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tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
kohtaamiin henkilöliikenteen ongelmiin 
takaamalla, että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta;

tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja Euroopan talouskeskusten 
välisten yhteyksien parantamisesta 
rajoittamatta kyseisten alueiden välisiä 
yhteyksiä sen perusteella, mille valtiolle 
ne kuuluvat; huomauttaa samassa 
yhteydessä, että on ratkaisevan tärkeää 
puuttua EU:n saarialueiden kohtaamiin 
henkilöliikenteen ongelmiin takaamalla, 
että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta ja palvelu 
luotettavaa ja säännöllistä;

Or. fr

Tarkistus 3
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
kohtaamiin henkilöliikenteen ongelmiin 
takaamalla, että henkilö- ja 

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden, 
erityisesti pienten saariyhteisöjen,
henkilöliikenteen ongelmiin; 
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tavaraliikenteen kilometrikustannukset 
ovat samat sijaintipaikasta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 4
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
kohtaamiin henkilöliikenteen ongelmiin 
takaamalla, että henkilö- ja 
tavaraliikenteen kilometrikustannukset 
ovat samat sijaintipaikasta riippumatta; 

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
henkilö- ja tavaraliikenteen ongelmiin 
tukemalla meriyhteyksiä, joiden 
liikennöinnistä markkinat eivät huolehdi 
asianmukaisesti, ja takaamalla, että 
henkilöliikenteen kilometrikustannukset 
ovat samat sijaintipaikasta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 5
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
kohtaamiin henkilöliikenteen ongelmiin 
takaamalla, että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta;

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 
henkilöliikenteen ongelmiin takaamalla, 
että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kustannukset ovat kilpailukykyisiä 
sijaintipaikasta riippumatta;

Or. pt

Tarkistus 6
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden ja saarten sekä 
mantereen ja talouskeskusten välisten 
yhteyksien parantamisesta; huomauttaa 
samassa yhteydessä, että on ratkaisevan 
tärkeää puuttua EU:n saarialueiden 

1. huomauttaa, että SEUT-sopimuksessa 
viitataan alueelliseen koheesioon, ja pitää 
kulkuyhteyksien parantamiseksi olennaisen 
tärkeänä, että matkustajien ja tavaroiden 
liikkuvuus säilytetään 
sisämarkkinapolitiikan olennaisena osana 
edistämällä lähimerenkulkua ja alueiden 
välistä meriliikenteen kabotaasia ja 
huolehtimalla samalla perifeeristen 
merellisten alueiden, niihin liittyvien 
laskuvesien ja saarten sekä mantereen ja 
talouskeskusten välisten yhteyksien 
parantamisesta; huomauttaa samassa 
yhteydessä, että on ratkaisevan tärkeää 
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kohtaamiin henkilöliikenteen ongelmiin 
takaamalla, että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta;

puuttua EU:n saarialueiden kohtaamiin 
henkilöliikenteen ongelmiin takaamalla, 
että henkilö- ja tavaraliikenteen 
kilometrikustannukset ovat samat 
sijaintipaikasta riippumatta;

Or. fi

Tarkistus 7
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
tehokkaammin rakenne- ja 
koheesiorahastoja intermodaalipalvelujen 
kehittämiseen edelleen, jotta 
energiatehokkuutta voidaan parantaa, 
siirtymistä maaliikenteestä 
meriliikenteeseen edistää ja Euroopan 
liikennejärjestelmän hiilidioksidipäästöjä 
vähentää; 

Or. en

Tarkistus 8
Charalampos Angourakis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että yhdennetyn 
meripolitiikan ja EU:n yhteisen 
meripolitiikan yleisillä toimintalinjoilla, 
strategisella linjauksella ja 
toimeenpanolla tuetaan ja palvellaan 
kilpailukykyä, joka on niiden ainoa 
arviointiperuste, eli toisin sanoen 
sellaisten monopolististen 
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yritysryhmittymien voittoa, jotka 
harjoittavat toimintaansa kattavasti 
mereen, rannikko- ja merialueisiin ja 
muuhun kyseisen alan toimintaan 
liittyvien kapitalististen taloudellisten 
toimien verkostossa; katsoo, että 
liikevoittojen huimaava kasvu, joka on 
luonnollisesti kärjistänyt huomattavasti 
työväen ja tavallisten ihmisten ongelmia 
sekä heikentänyt dramaattisesti EU:n 
saaristoalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
tilannetta, on seurausta tästä 
nimenomaisesta politiikasta; 

Or. el

Tarkistus 9
Charalampos Angourakis

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että palvelujen tarjoamisen 
vapauden periaatteen soveltamisesta 
meriliikenteeseen jäsenvaltioissa annettu 
asetus (ETY) N:o 3577/92, jolla 
lakkautettiin kabotaasi markkinoiden 
täydellisen vapauttamisen perusteella, on 
nostanut huimasti tavaramaksujen ja 
lippujen hintoja sekä johtanut saarten 
eristymiseen erityisesti talvikuukausien 
aikana, jolloin laivanvarustajat eivät saa 
haluamiaan huippuvoittoja, minkä lisäksi 
valtion tuet laivanvarustajille ovat 
kymmenkertaistuneet seitsemän vuoden 
aikana (2003−2010); huomauttaa, että 
tästä on seurannut tuhansien 
satamatyöntekijöiden ja merenkulkijoiden 
irtisanomisia; korostaa, että se on 
rasittanut huomattavasti ympäristöä, 
koska merenkulkualan yritykset on 
vapautettu velvoitteesta noudattaa 
kansainvälisiä ympäristönsuojelua 
koskevia sääntöjä; korostaa, että se luo 
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räjähdysherkkiä yhteiskunnallisia 
ongelmia sekä työttömyyden ikeessä 
oleville satamatyöntekijöille että Kreikan 
kaltaisten saaristoalueiden asukkaille, 
joiden elinkustannukset ovat nousseet 
manneralueiden asukkaiden 
elinkustannuksia enemmän; huomauttaa 
lisäksi, että rannikkoalueiden kabotaasi 
on kokonaisuudessaan taantunut; katsoo, 
että asetuksen (ETY) N:o 3577/92 
epäonnistuminen on osoitus siitä, että 
asetus on kumottava ja kaikki lisätoimet 
laivojen tai risteily-yhtiöiden kabotaasin 
lopettamiseksi hylättävä;·

Or. el

Tarkistus 10
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että rannikkoalueet ja 
saaret ovat erityisen alttiita 
ilmastonmuutokselle; korostaa, että 
kaikessa unionin pitkää rantaviivaa ja 
myös siihen liittyvää sisämaata 
koskevassa kehittämissuunnittelussa on 
otettava huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutukset; ehdottaa, että alttius 
ilmastonmuutokselle otetaan huomioon 
tulevaisuuden aluepolitiikkaa 
suunniteltaessa, jottei yhdennetyn 
meripolitiikan toimeenpano vaarannu; 

Or. en
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Tarkistus 11
Charalampos Angourakis

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että sellaisen nykyaikaisilla ja 
turvallisilla aluksilla harjoitettavan 
rannikkoalueiden kabotaasiliikenteen 
kehittäminen, jossa matkustajaliikenteen 
liput ja tavaramaksut ovat edullisia, jolla 
varmistetaan päivittäin koko vuoden ajan 
työntekijöiden sekä saarten ja syrjäisten 
alueiden asukkaiden tarpeet ja johon 
liittyy alusten vakinaisen miehistön 
lisääminen, työajan lyhentäminen ja 
satamatyöntekijöiden tarpeiden 
tyydyttäminen, on keskeinen kansalaisia 
koskeva prioriteetti; 

Or. el

Tarkistus 12
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen;

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, luoda kestävää 
taloudellista kasvua ja työpaikkoja 
merialueille, käsitellä saaristoaseman 
kielteisiä vaikutuksia ja kannustaa 
parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja 
siirtämiseen; korostaa samanaikaisesti, 
että lisätutkimuksia ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista on tehtävä jatkuvasti näiden 
alueiden ekosysteemien suojelemiseksi; 
kehottaa luomaan kattavan ja selkeän 
rannikkoalueita ja meriä koskevan 
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ympäristönsuojelujärjestelmän, jolla 
voidaan tukea aluesuunnittelua;

Or. en

Tarkistus 13
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen;

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen erityisesti tutkimuksen ja 
merivalvonnan alalla;

Or. pt

Tarkistus 14
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen;

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen; korostaa tässä yhteydessä 
myös aluepolitiikan alueellisen 
yhteistyötavoitteen merkitystä;

Or. fr
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Tarkistus 15
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen;

2. kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa 
alueellista merenkulkualan yhteistyötä 
yhdennetyissä puitteissa, jotta voidaan 
vahvistaa merielinkeinoja, suojella
meriekosysteemejä, käsitellä 
saaristoaseman kielteisiä vaikutuksia ja 
kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon 
ja siirtämiseen;

Or. en

Tarkistus 16
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kannattaa sellaisten EU:n merellisiä 
makroalueita koskevien strategioiden 
suunnittelua, joilla pyritään 
tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti 
kaikkea merialan toimintaa; korostaa 
tässä yhteydessä, että on otettava 
huomioon eri merialueiden erityispiirteet 
ja EU:n syrjäisimmillä alueilla 
sijaitsevien rannikkoalueiden talouksien 
painopisteet; 

Or. pt



AM\822075FI.doc 13/21 PE443.147v01-00

FI

Tarkistus 17
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa meri- ja maa-alueiden 
aluesuunnittelun keskinäisen 
johdonmukaisuuden tarvetta ja 
ekosysteemiperusteista tarkastelutapaa; 
huomauttaa, että alueellinen yhteistyö on 
erityisen tärkeää haavoittuvien rajat 
ylittävien merialueiden suojelemisessa;

Or. en

Tarkistus 18
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaen huomioon, että kullakin saarella
on omat erityispiirteensä, jotka edellyttävät 
erityisratkaisuja, korostaa tarvetta 
kannustaa räätälöityihin paikallisiin 
kehitysstrategioihin ja välttää "yhden 
koon" ratkaisuja; pitääkin meriasioiden 
yhdennettyä hallinnointia olennaisen 
tärkeänä, jotta voidaan välttää eri 
hallintotasojen toimivaltuuksien 
päällekkäisyyksiä sekä parantaa yhteistyötä 
ja vuoropuhelua paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa;

3. ottaa huomioon, että merialueilla, 
mukaan lukien rannikkoalueet, saaret ja 
syrjäisimmät alueet, on omat 
erityispiirteensä, jotka edellyttävät 
erityisratkaisuja ja korostaa näin ollen
tarvetta kannustaa räätälöityihin 
paikallisiin kehitysstrategioihin, jotka 
perustuvat alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan kuulemisprosessiin, ja 
välttää "yhden koon" ratkaisuja; pitääkin 
meriasioiden yhdennettyä hallinnointia 
olennaisen tärkeänä, jotta voidaan välttää 
eri hallintotasojen toimivaltuuksien 
päällekkäisyyksiä sekä parantaa yhteistyötä 
ja vuoropuhelua paikallis- ja 
alueviranomaisten, rannikkoalueiden 
yhteisöjen ja muiden merialan 
sidosryhmien kanssa;

Or. en
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Tarkistus 19
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaen huomioon, että kullakin saarella 
on omat erityispiirteensä, jotka edellyttävät 
erityisratkaisuja, korostaa tarvetta 
kannustaa räätälöityihin paikallisiin 
kehitysstrategioihin ja välttää "yhden 
koon" ratkaisuja; pitääkin meriasioiden 
yhdennettyä hallinnointia olennaisen 
tärkeänä, jotta voidaan välttää eri 
hallintotasojen toimivaltuuksien 
päällekkäisyyksiä sekä parantaa yhteistyötä 
ja vuoropuhelua paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa;

3. ottaen huomioon, että kullakin saarella 
on omat erityispiirteensä, jotka edellyttävät 
erityisratkaisuja, korostaa tarvetta 
kannustaa räätälöityihin paikallisiin 
kehitysstrategioihin ja välttää "yhden 
koon" ratkaisuja; pitääkin meriasioiden 
yhdennettyä hallinnointia olennaisen 
tärkeänä, jotta voidaan välttää eri 
hallintotasojen toimivaltuuksien 
päällekkäisyyksiä sekä parantaa yhteistyötä 
ja vuoropuhelua paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa; tukee tähän 
liittyen Atlanttia koskevan 
erityisstrategian luomista alueellisiin 
merialueisiin liittyvien strategisten 
linjausten laatimisen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 20
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaen huomioon, että kullakin saarella 
on omat erityispiirteensä, jotka edellyttävät 
erityisratkaisuja, korostaa tarvetta 
kannustaa räätälöityihin paikallisiin 
kehitysstrategioihin ja välttää "yhden 
koon" ratkaisuja; pitääkin meriasioiden 
yhdennettyä hallinnointia olennaisen 
tärkeänä, jotta voidaan välttää eri 
hallintotasojen toimivaltuuksien 

3. ottaen huomioon, että kullakin saarella 
on omat erityispiirteensä, jotka edellyttävät 
erityisratkaisuja, korostaa tarvetta 
kannustaa räätälöityihin paikallisiin 
kehitysstrategioihin ja välttää "yhden 
koon" ratkaisuja; pitääkin meriasioiden 
yhdennettyä hallinnointia olennaisen 
tärkeänä, jotta voidaan välttää eri 
hallintotasojen toimivaltuuksien 
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päällekkäisyyksiä sekä parantaa yhteistyötä 
ja vuoropuhelua paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa;

päällekkäisyyksiä, parantaa yhteistyötä ja 
vuoropuhelua paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa 
ja taata toiminnan kestävyys; 

Or. en

Tarkistus 21
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suosittelee kuitenkin komissiolle –
ottaen huomioon Eurooppa 2020 
-strategian ja jotta yhteisiä ongelmia, 
painopisteitä ja haasteita voitaisiin 
käsitellä laajemmalla maantieteellisellä 
alueella, mukaan lukien eri jäsenvaltiot –
että se tarkastelisi mahdollisuutta edistää 
"makroalueellista" lähestymistapaa, joka 
perustuu rakennerahastoja koskevan 
asetuksen tavoitteeseen kolme, jonka 
mukaan makroaluestrategiat on 
sisällytettävä EU:n aluepolitiikkaan 
koordinoituna politiikkana, joka koskee 
koko EU:n aluetta; katsoo, että tämän 
strategian lisäarvoa unionin alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen kannalta 
on arvioitava silloin, kun tarve on 
korostunut; katsoo, että näin olisi 
toimittava myös meripolitiikassa 
kehityksen edistämiseksi ja EU:n 
meripolitiikan täytäntöönpanon 
parantamiseksi rannikkoalueilla ja 
syrjäisimmillä alueilla johdonmukaisen ja 
kattavan strategian puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 22
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota meritalouden 
merkitykseen erityisesti niille 
jäsenvaltioille, joilla on yksinomaisia 
talousvyöhykkeitä, ja tarpeeseen edistää 
meritalousklustereita ja vahvistaa niiden 
vaikutusta Eurooppa 2020 -strategian 
mukaiseen kasvuun ja työllisyyteen;

Or. pt

Tarkistus 23
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että komissioon perustettaisiin 
horisontaalinen yksikkö, joka vastaisi
ainoastaan saaristo- ja rannikkoalueita 
koskevista kysymyksistä ja sekä edistäisi ja 
kannustaisi yhdennettyä lähestymistapaa 
meripolitiikkoihin ja merenkulkualan 
toimiin, jotta voidaan edistää niiden 
ominaispiirteitä ja painopisteitä osana 
yhdennettyä meripolitiikkaa;

4. ehdottaa, että yhteistyötä saaristo- ja 
rannikkoalueita koskevissa kysymyksissä
tiivistettäisiin ja pyrittäisiin kartoittamaan 
mahdollista yhdennettyä lähestymistapaa 
meripolitiikkoihin ja merenkulkualan 
toimiin, jotta voidaan edistää niiden 
ominaispiirteitä ja painopisteitä osana 
yhdennettyä meripolitiikkaa;

Or. fi

Tarkistus 24
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa, että komissioon perustettaisiin 
horisontaalinen yksikkö, joka vastaisi
ainoastaan saaristo- ja rannikkoalueita 
koskevista kysymyksistä ja sekä edistäisi
ja kannustaisi yhdennettyä 
lähestymistapaa meripolitiikkoihin ja 
merenkulkualan toimiin, jotta voidaan 
edistää niiden ominaispiirteitä ja 
painopisteitä osana yhdennettyä 
meripolitiikkaa;

4. ehdottaa, että komission yksiköiden 
välillä alettaisiin vaihtaa 
järjestelmällisesti tietoja ainoastaan 
saaristo- ja rannikkoalueita koskevista 
kysymyksistä, minkä avulla edistettäisiin
ja kannustettaisiin yhdennettyä 
lähestymistapaa meripolitiikkoihin ja 
merenkulkualan toimiin, jotta voidaan 
edistää niiden ominaispiirteitä ja 
painopisteitä osana yhdennettyä 
meripolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 25
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kannattaa syrjäisimpien merialueiden 
ja saarien integroimista "merten 
valtateihin", jotta tehokkaita 
laivayhteyksiä niiden ja Euroopan 
mantereen välillä voidaan parantaa ja 
edistää näin kestävää liikkuvuutta sekä 
kestäviä liikennemuotoja ja 
sisämarkkinoita;

Or. pt

Tarkistus 26
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
syrjäisimmät alueet vuonna 2004 
antamansa tiedonannon 
(KOM(2004)0343) mukaisesti 
meripolitiikkaa koskevan kansainvälisen 
ulottuvuuden ytimeen EU:n 
etuvartioasemina kullakin merialueella; 
katsoo tästä syystä, että näiden alueiden 
pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla 
ensisijaisia alueita sellaisten yhteisön 
rakenteiden luomiseen, jotka koskevat 
meripolitiikan kansainvälistä 
ulottuvuutta;

Or. fr

Tarkistus 27
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. muistuttaa komissiota sen vuonna 
2004 antamassa tiedonannossa 
(KOM(2004)0343) tekemästä 
sitoumuksesta laatia merialueita koskevia 
strategioita syrjäisimpiä alueita varten; 

Or. fr

Tarkistus 28
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota sisällyttämään 
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merialueita koskevan ulottuvuuden 
alueellisten alaryhmien kanssa tekemiinsä 
sopimuksiin, muun muassa 
CARIFORUM-
talouskumppanuussopimukseen, etenkin, 
jos kyseessä oleviin alueisiin kuuluu 
merialue, jonka alueella on Euroopalle 
kuuluvia alueita;

Or. fr

Tarkistus 29
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa komissiota käynnistämään 
vaikutustenarvioinnin mahdollisuuksista 
ja ehdoista, jotka koskevat Tyynenmeren 
saarikaarta pitkin kulkevan "merten 
moottoritien" perustamista;

Or. fr

Tarkistus 30
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa etenkin rannikkoalueisiin 
kohdistuvat riskit huomioon ottaen 
meriturvallisuuteen liittyvien toimien 
merkitystä ja toteaa niiden edellyttävän 
yhteisiä toimia, jotka kattavat 
meripolitiikan ja merenkulkualan toimet ja 
yhteistyön muilla politiikanaloilla EU:n 
tasolla.

5. korostaa etenkin rannikkoalueisiin 
kohdistuvat turvallisuus- ja 
puolustusriskit huomioon ottaen 
meriturvallisuuteen liittyvien toimien 
merkitystä ja toteaa niiden edellyttävän 
yhteisiä toimia, jotka kattavat 
meripolitiikan ja merenkulkualan toimet ja 
yhteistyön muilla politiikanaloilla EU:n 
tasolla; kiinnittää huomiota merialueiden 
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välisen ja eri yksiköiden välisen tiiviin 
työn merkitykseen, jotta nämä ongelmat 
voidaan ratkaista;

Or. en

Tarkistus 31
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ehdottaa sellaisten Euroopan 
tärkeillä merialueilla sijaitseviin merten 
moottoriteihin liittyvien alueellisten 
aloitteiden kehittämistä, joiden avulla 
kannustetaan uuden intermodaalisen, 
merikuljetuksiin perustuvan 
logistiikkaketjun käyttöönottoa 
Euroopassa sekä vahvistetaan 
merikaupan kehitystä; 

Or. en

Tarkistus 32
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että yhdennetyssä 
meripolitiikassa olisi kiinnitettävä 
erityishuomiota kalastustoimintaan, jolla 
on erityisasema rannikkoalueiden 
meritaloudessa; toivoo näin ollen, että 
otetaan käyttöön yhteistyömekanismeja 
yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen 
kalastuspolitiikan päätösten tekemiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 33
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että merestä saatavan 
energian tuotannon kasvu aiheuttaa 
tulevaisuudessa paineita, jotka 
kohdistuvat vapaa-aikaan, matkailuun, 
kalastukseen ja rahtiteollisuuteen, ja 
kehottaa alueita tekemään yhteistyötä 
näiden etujen suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 34
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että yhdennetyllä 
meripolitiikalla olisi oltava oma 
rahoituksensa, jossa otettaisiin huomioon 
eri alueiden todelliset erityispiirteet; 

Or. en


