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Tarkistus 21
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Meriasioiden edistäminen 
yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyvien 
toimien taloudellisen tukemisen avulla 
vaikuttaa huomattavasti taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen.

Or. pt

Perustelu

Yhdennetyn meripolitiikan syventäminen tukiohjelman perustamisen avulla edistäisi koko 
Euroopan unionin sopusointuista kehitystä sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden saavuttamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 22
Nuno Teixeira

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 

(6) Unionin rahoituksella olisi tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 
tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena on 
edistää yhdennetyn meripolitiikan ja tässä 
yhteydessä erityisesti alueellisen 
yhteenkuuluvuuden strategisia tavoitteita, 
mukaan luettuna meriasioiden yhdennetty 
hallinnointi kaikilla tasoilla, Euroopan eri 
merialueiden sekä rannikko- ja 
saaristoalueiden sekä syrjäisimpien 
alueiden erityistarpeiden mukaan 



PE460.650v01-00 4/21 AM\859155FI.doc

FI

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.

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, 
alueellisten ja paikallisten sidosryhmien 
suurempaa osallistumista monitasoisen
meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin 
järjestelmiin, yhdennetyn meripolitiikan 
monialaisten välineiden ja monialaisen 
lähestymistavan edelleenkehittämistä, 
jonka tarkoituksena on lisätä nykyisten 
politiikkojen ja välineiden synergiaa ja 
niiden keskinäistä koordinointia, 
yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisen 
ulottuvuuden kehittämistä sekä kestävää 
talouskasvua, työllisyyttä, innovaatiota ja 
kilpailukykyä, ja erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä syrjäisimpiin alueisiin.

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimmät alueet, joiden asema on määritelty perustamissopimuksen 349 artiklassa, ovat 
kaukana sijaitsevia saaristoalueita ja riippuvaisia meritoiminnasta. Kaikki nämä ovat tärkeitä 
piirteitä yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden kannalta ja siksi 
syrjäisimmät alueet olisi mainittava tässä asiakirjassa yhtälailla rannikko- ja 
saaristoalueiden kanssa.

Tarkistus 23
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionin rahoituksella olisi tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 

(6) Unionin rahoituksella olisi tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 
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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.

tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena on 
edistää yhdennetyn meripolitiikan 
strategisia tavoitteita, mukaan luettuna 
meriasioiden yhdennetty hallinnointi 
kaikilla tasoilla, Euroopan eri meri-, 
rannikko- ja saaristoalueiden
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, 
kumppaneiden, kuten viranomaisten, 
talouselämän edustajien ja 
työmarkkinaosapuolten sekä 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden,
suurempaa osallistumista eri tasoilla 
meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin 
järjestelmiin, yhdennetyn meripolitiikan 
monialaisten välineiden 
edelleenkehittämistä, yhdennetyn 
meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden 
kehittämistä sekä kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovaatiota ja kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 24
Luís Paulo Alves

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 

(6) Unionin rahoituksella olisi tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 
tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena on 
edistää yhdennetyn meripolitiikan 
strategisia tavoitteita, mukaan luettuna 
meriasioiden yhdennetty hallinnointi 
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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.

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, 
alueellisten ja paikallisten sidosryhmien 
suurempaa osallistumista monitasoisen
meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin 
järjestelmiin, yhdennetyn meripolitiikan 
monialaisten välineiden ja monialaisen 
lähestymistavan edelleenkehittämistä, 
jonka tarkoituksena on lisätä nykyisten 
politiikkojen ja välineiden synergiaa ja 
niiden keskinäistä koordinointia
merialaan liittyvien tietojen ja osaamisen 
jakamisen ansiosta, yhdennetyn 
meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden 
kehittämistä sekä kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovaatiota ja kilpailukykyä.

Or. pt

Tarkistus 25
Alain Cadec

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 

(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 
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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.

edelleenkehittämistä ja täytäntöönpanoa, 
ihmisen toiminnan kestävän kehityksen 
rajojen määrittelemistä yhdennetyn 
meripolitiikan ympäristöpilarin 
muodostavien meristrategiapuitedirektiivin 
ja yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY (yhteisön 
vesipolitiikan puitedirektiivi)(1) 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.

1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Perustelu

On syytä lisätä viittaus vesipuitedirektiiviin, jolla on olennainen merkitys meriympäristön 
laadukkaassa hoidossa.

Tarkistus 26
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On tärkeää, että ohjelma nivoutuu 
hyvin yhteen muiden merialaan liittyvien 
unionin toimien, kuten 
rakennerahastoihin, Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin, yhteiseen 
kalastuspolitiikkaan, matkailu-, 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, 
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tutkimuksen puiteohjelmaan sekä kehitys-
ja energiapolitiikkaan liittyvien toimien 
kanssa.

Or. fr

Perustelu

Yhdennetyn meripolitiikan perustana olevaa kokonaisnäkemystä olisi käytettävä 
synergiavaikutusten aikaansaamiseen myös muiden mahdollisesti merialaan liittyvien unionin 
politiikanalojen kanssa.

Tarkistus 27
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komission 26 päivänä toukokuuta 
2004 antaman tiedonannon 
"Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi 
kumppanuus" (KOM(2004)0343) mukaan 
syrjäisimpien alueiden olisi toimittava 
lenkkinä unionin ja muun maailman 
välillä ja otettava käyttöön 
meristrategioita, joilla voidaan helpottaa 
niiden alueellista integroitumista niiden 
ja naapurialueiden välisen 
kumppanuuden tiivistämisen avulla. 

Or. fr

Tarkistus 28
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Itämerta ja Atlantin aluetta koskevat 
makroaluestrategiat tarjoavat hyvän 
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kehyksen merialueiden 
elelleenkehittämiselle. Näiden 
strategioiden jälkeen voidaan toteuttaa 
muita strategioita, kuten Pohjanmeren 
aluetta koskeva strategia.

Or. en

Tarkistus 29
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Ohjelman olisi täydennettävä nykyisiä 
ja tulevia rahoitusvälineitä, joita 
jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi 
kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
merten, valtamerten ja rannikoiden 
suojelun ja kestävän käytön edistämiseen.

(9) Ohjelman olisi täydennettävä nykyisiä 
ja tulevia rahoitusvälineitä, joita 
jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi 
kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
merten, valtamerten ja rannikoiden 
suojelun ja kestävän käytön edistämiseen 
sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
rannikkoalueiden välisen yhteistyön 
tehostamiseen.

Or. pt

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja niiden rannikkoalueiden yhteistyön ja vuoropuhelun edistämiseen ja 
tehostamiseen pyrkiminen on olennaista yhdennetyn meripolitiikan onnistumiselle sen 
rahoittamista koskevasta kysymyksestä riippumatta. 

Tarkistus 30
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Ohjelman olisi täydennettävä nykyisiä 
ja tulevia rahoitusvälineitä, joita 

(9) Ohjelman olisi täydennettävä nykyisiä 
ja tulevia rahoitusvälineitä, joita unioni ja 
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jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi 
kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
merten, valtamerten ja rannikoiden 
suojelun ja kestävän käytön edistämiseen.

jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi 
kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
merten, valtamerten ja rannikoiden 
suojelun ja kestävän käytön edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 31
Elie Hoarau

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ohjelman olisi katettava kaikki 
unionin merialueet eikä syrjäisimpien 
alueiden merialueita saa sulkea 
ulkopuolelle.

Or. fr

Tarkistus 32
Elie Hoarau

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 b) On tärkeää, että kolmansien maiden 
kanssa perustetuissa ohjelmissa otetaan 
huomioon merentakaisten maiden ja 
alueiden merialueet ja merialueet, joilla 
on historialliset siteet unioniin.

Or. fr

Tarkistus 33
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 monitasoisen 
hallinnoinnin sekä yhdennettyjen 
merialuestrategioiden kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa siten, että varmistetaan 
sellaisten kumppanien kuin 
julkisviranomaisten, talouselämän 
edustajien ja työmarkkinaosapuolten sekä 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden (niin 
sanottujen kumppanien) aktiivinen 
osallistuminen siihen;

Or. en

Tarkistus 34
Elie Hoarau

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

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 sekä 
unionin kaikkien merialueiden 
yhdennettyjen strategioiden kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa;

Or. fr

Tarkistus 35
Michail Tremopoulos

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 välineitä, jotka ovat 
yhteisiä meri- tai rannikkoasioihin 
liittyville politiikanlohkoille, sekä luoda 
synergioita ja varmistaa näiden 
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politiikkojen ja niihin liittyvien välineiden 
entistä parempi koordinointi;

Or. en

Tarkistus 36
Alain Cadec

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 välineitä, jotka ovat 
yhteisiä meri- ja rannikkoasioihin sekä 
maa- ja meriyhteyksiin liittyville 
politiikanlohkoille;

Or. fr

Perustelu

On syytä lisätä viittaus maa- ja meriyhteyksiin, jotta voidaan nivoa yhdennetty meripolitiikka 
aluekehityspolitiikkoihin. On itse asiassa tärkeää, ettei rannikkoalueita eroteta sisämaasta.

Tarkistus 37
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) tukea yhteistä päätöksentekoa ja edistää 
meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävää 
käyttöä sekä kestävää kasvua, innovaatiota 
ja työllisyyttä merialoilla sekä rannikko-
ja saaristoalueilla unionin säännöstön ja
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 38
Elie Hoarau

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

Or. fr

Tarkistus 39
Alain Cadec

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

Or. fr

Tarkistus 40
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

ja merten pilaantumiseen sekä rannikko-
ja saaristoalueisiin vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajat 
meristrategiapuitedirektiivin ja yhteisön 
vesipolitiikan puitteista annetun 
direktiivin mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

On syytä lisätä viittaus vesipuitedirektiiviin, jolla on olennainen merkitys meriympäristön 
laadukkaassa hoidossa.

Tarkistus 41
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

d) määritellä tarkemmin meriympäristöön 
sekä rannikko- ja saaristoalueisiin ja 
syrjäisimpiin alueisiin vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajat 
meristrategiapuitedirektiivin mukaisesti;

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimmät alueet, joiden asema määritellään perustamissopimuksen 349 artiklassa, on 
niiden meritoimintaan liittyvän voimakkaan riippuvuuden vuoksi mainittava artiklassa, jota 
tämä tarkistus koskee, samoin kuin rannikko- ja saaristoalueet.

Tarkistus 42
Patrice Tirolien

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

e a) edistää syrjäisimpien alueiden 
alueellista integroitumista ja yhdennetyn 
meripolitiikan toteutumista niiden 
maantieteellisellä alueella.

Or. fr

Tarkistus 43
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) virittämään ja vauhdittamaan 
yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyviä 
monialaisia kysymyksiä koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteistyötä sidosryhmien 
kanssa ja niiden kesken;

b) virittämään ja vauhdittamaan 
yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyviä 
monialaisia kysymyksiä koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteistyötä sidosryhmien 
kanssa ja niiden kesken kaikilla hallinnon 
tasoilla sekä kansalaisyhteiskunnan ja 
merialan ammattien edustajien kanssa;

Or. fr

Tarkistus 44
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) virittämään ja vauhdittamaan 
yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyviä 
monialaisia kysymyksiä koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteistyötä sidosryhmien
kanssa ja niiden kesken;

b) virittämään ja vauhdittamaan 
yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyviä 
kysymyksiä koskevaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä asianomaisten kumppanien
kanssa ja niiden kesken;

Or. en
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Tarkistus 45
Nuno Teixeira

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; 

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

Or. pt

Perustelu

Syrjäisimmät alueet, joiden asema määritellään perustamissopimuksen 349 artiklassa, on 
niiden syrjäisen aseman ja meritoimintaan liittyvän voimakkaan riippuvuuden vuoksi 
mainittava artiklassa, jota tämä tarkistus koskee, samoin kuin rannikko- ja saaristoalueet.

Tarkistus 46
Michail Tremopoulos

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;

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

Or. en
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Tarkistus 47
Alain Cadec

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

Komission teksti Tarkistus

c a) edistämään meripolitiikan ja unionin 
muiden politiikanalojen, kuten 
rakennerahastojen, Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen, yhteisen 
kalastuspolitiikan, matkailun, ympäristö-
ja ilmastotoimien, tutkimuksen 
puiteohjelman sekä kehitys- ja 
energiapolitiikan, välistä koordinointia ja 
synergiaa;

Or. fr

Perustelu

Yhdennetyn meripolitiikan perustana olevaa kokonaisnäkemystä olisi käytettävä 
synergiavaikutusten aikaansaamiseen myös muiden mahdollisesti merialaan liittyvien unionin 
politiikanalojen kanssa.

Tarkistus 48
Michail Tremopoulos

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 
asianomaisten kumppaneiden ja 
tutkijoiden panos;

Or. en
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Tarkistus 49
Elie Hoarau

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, 
ympäristöjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen 
intressit;

Or. fr

Tarkistus 50
Alain Cadec

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 sekä meri- ja maayhteyksien 
kehittäminen, jotka ovat kumpikin 
olennaisen tärkeitä välineitä 
ekosysteemipohjaisessa hallinnoinnissa ja 
merellisten alueiden ja rannikkoalueiden 
kestävässä kehittämisessä;

Or. fr

Perustelu

On syytä lisätä viittaus maa- ja meriyhteyksiin, jotta voidaan nivoa yhdennetty meripolitiikka 
aluekehityspolitiikkoihin. On itse asiassa tärkeää, ettei rannikkoalueita eroteta sisämaasta.
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Tarkistus 51
Elie Hoarau

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

a) kolmansien maiden kanssa, mukaan 
luettuina Euroopan merialueiden 
rajanaapurit sekä syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvat Euroopan merialueet;

Or. fr

Tarkistus 52
Michail Tremopoulos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) kumppanien valmiuksien 
vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 53
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – e alakohta 

Komission teksti Tarkistus

e) monialaisiin välineisiin liittyvät toimet, 
testihankkeet mukaan luettuina.

e) monialaisiin välineisiin liittyvät toimet, 
testihankkeet ja makroaluestrategiat 
mukaan luettuina.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää mainita makroaluestrategiat, etenkin vahvasta meriulottuvuudestaan tunnettuja 
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Itämerta, Tonavaa ja Atlanttia koskevat strategiat.

Tarkistus 54
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

g a) mahdolliset synergiavaikutukset 
unionin muiden rahoitusvälineiden 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 55
Alain Cadec

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

Komission teksti Tarkistus

e a) mahdolliset synergiavaikutukset 
unionin muiden rahoitusvälineiden 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 56
Elie Hoarau

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014, 
johon on nimenomaan sisällyttävä 
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yksityiskohtainen selvitys kullakin 
unionin merialueella saavutetusta 
edistyksestä.

Or. fr


