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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Atlantin aluetta koskevasta strategiasta unionin koheesiopolitiikan yhteydessä
(2011/2310(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle antaman tiedonannon nimeltä Meristrategian 
laadinta Atlantin valtameren alueelle (COM(2011)0782 lopullinen),

– ottaa huomioon neuvoston 14. kesäkuuta 2010 hyväksymät päätelmät Atlantin aluetta 
koskevasta Euroopan unionin strategiasta,

– ottaa huomioon Itämeren aluetta ja Tonavan aluetta koskevat EU:n strategiat,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n strategiasta 
Atlantin aluetta varten1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta 
nimeltä Meristrategian laadinta Atlantin valtameren alueelle (ECO/306),

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon komission tiedonannosta "Meristrategian 
laadinta Atlantin valtameren alueelle" (ECO/306),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2012),

A. katsoo, että Atlantin aluetta luonnehtivat useat ominaispiirteet, jotka edellyttävät 
Euroopan tason poliittisia toimia; näitä piirteitä ovat:

– Atlantin alue on dynaaminen merialue 
– alueen meriympäristö on hauras 
– alue on unionin portti länteen 
– se on syrjäinen alue unionissa;

B. katsoo, että makroalueellinen strategia sopisi erityisen hyvin Atlantin alueelle;

C. katsoo, että strategian olisi katettava kaikki Euroopan puoleiset Atlantin alueet, mukaan 
lukien Englannin kanaalin ja Irlanninmeren rannikkoalueet, syrjäisimmät alueet sekä 
merentakaiset maat ja alueet;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0089.
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Atlantin aluesuunnittelua koskeva politiikka

1. toivoo, että strategia mielletään Atlantin alueita koskevaksi meri- ja maa-alueiden 
kaavoituspolitiikaksi;

2. pyytää perustamaan Atlantin merialueiden pysyvän aluesuunnitteluelimen koordinoimaan 
meriasioiden hoitoa eri alojen välisesti ja ylikansallisesti;

3. katsoo, että tarvitaan tiukkoja toimia ekologisen tasapainon ja biologisen 
monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä hiilijalanjäljen pienentämiseksi Atlantin alueella;

4. katsoo, että kalastuksella on oltava keskeinen sija merialueiden kaavoituspolitiikassa;

5. kannattaa Atlantin alueen riskien ennaltaehkäisy- ja hallintakapasiteetin parantamista 
merellä ja maalla tapahtuvien onnettomuuksien, luonnononnettomuuksien ja rikollisen 
toiminnan varalta; 

6. pitää strategian alueellista ulottuvuutta keskeisenä ja katsoo, että alueellisen ulottuvuuden 
yhteydessä olisi käsiteltävä Atlantin alueiden liikenneyhteyksien parantamista, liikenne-, 
energia- ja tietoverkkojen yhteenliittämistä, sisämaan maaseutu- ja kaupunkialueiden 
kehittämistä sekä maa- ja merialueiden yhteyksien tehostamista;

7. katsoo, että merten valtatiet mahdollistavat Atlantin alueiden liikenneyhteyksien 
parantamisen, kauppavaihdon tehostamisen, satamien taloustoiminnan edistämisen, 
matkailun piristämisen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen;  pyytää, että merten 
valtatiet saisivat tukea Verkkojen Eurooppa -välineestä;

8. pitää välttämättömänä parantaa Atlantin alueiden yhteyksiä muuhun Eurooppaan 
liikenneinfrastruktuurin investoinneilla multimodaaliliikenteen logiikkaa noudattaen;

9. korostaa satamien taloudellista ja alueellista merkitystä ja on sitä mieltä, että rautatie- ja 
jokiyhteydet satamista sisämaahan ovat välttämätön edellytys satamien kilpailukyvyn 
kannalta;

10. pitää valitettavana, ettei Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ydinverkkoa koskevissa 
komission ehdotuksissa mainita Atlantin liikennekäytävää ja että tähän ydinverkkoon on 
ehdotettu liian vähän Atlantin satamia;

Atlantin alueen elinkeinopolitiikka

11. toivoo, että strategialla tuetaan Atlantin alueiden dynaamisten talousalojen kilpailukykyä 
tähän soveltuvan elinkeinopolitiikan avulla; katsoo tältä osin, että yksityisen sektorin 
investointeja on tuettava valtion varoin tutkimuksen ja kehittämisen, innovaatioiden, 
klusterien kehittämisen sekä pk-yritysten tukipalvelujen aloilla;

12. katsoo, että strategialla olisi edistettävä merten ja merenkulun tutkimusta meriympäristöä 
koskevan tieteellisen tiedon parantamiseksi, merenkulkuun liittyvien alojen 
innovaatioiden piristämiseksi sekä meriluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen 
mahdollistamiseksi;
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13. katsoo, että strategiassa olisi oltava kunnianhimoinen sosiaalisia kysymyksiä käsittelevä 
luku, jotta parannetaan nuorten koulutusta ja pääsyä merenkulkualan ammatteihin;

14. korostaa, että merten uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuuden ala, jonka avulla 
voidaan lieventää ilmastonmuutosta ja vähentää unionin energiariippuvuutta; muistuttaa, 
että Atlantin alue on erityisen otollinen näiden energiamuotojen kehittämiselle, ja pitää 
välttämättömänä saada julkista tukea kyseistä teknologiaa koskeville yksityisille 
investoinneille; 

15. korostaa meriliikenteen strategista merkitystä Atlantin rannikolla; pyytää komissiota 
ehdottamaan toimenpiteitä satamien hallintomenettelyjen yksinkertaistamiseksi;

16. muistuttaa merenkulkuun liittyvien alojen, erityisesti telakkateollisuuden, taloudellisesta 
painoarvosta Atlantin alueilla; pyytää komissiota käynnistämään uudelleen LeaderSHIP 
2015 -aloitteen alan kilpailukyvyn vahvistamiseksi kansainvälisen kilpailun yhteydessä;

17. painottaa kalastuksen ja vesiviljelyn merkitystä Atlantin alueilla ja kannattaa julkisen tuen 
myöntämistä kalastusalusten uusimiseen ja nykyaikaistamiseen; 

18. korostaa matkailun merkitystä Atlantin alueilla ja erityisesti merenkulkualan merkittävää 
kehityspotentiaalia; 

19. korostaa Atlantin merenpohjan rikkaita luonnonvaroja ja on sitä mieltä, että strategialla 
olisi voitava edistää näiden luonnonvarojen etsintää ja hyödyntämistä ekologisesti 
kestävällä tavalla;

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2014–2020

20. pyytää komissiota esittämään toimintasuunnitelman strategian täytäntöön panemiskesi 
vuodesta 2014 alkaen; 

21. korostaa, että toimintasuunnitelmaan käytetään EU:n nykyistä rahoitusta, eikä uusia 
budjettivälineitä aiota perustaa;

22. kehottaa liittämään toimintasuunnitelman osaksi unionin aluepolitiikkaa ja yhdennettyä 
meripolitiikkaa; pitää aiheellisena edistää myös synergiaa tutkimusta ja innovaatioita, 
liikennettä, ympäristöä, energiaa, kalastusta sekä kansainvälistä yhteistyötä koskevien 
EU:n muiden politiikanalojen kanssa;

23. katsoo, että rakennerahastojen seuraavalle ohjelmakaudelle esitettyjen temaattisten 
tavoitteiden on muodostettava toimintasuunnitelman tukipilarin, sillä ne ohjaavat 
sijoitustoimintaa; korostaa seuraavia tavoitteita: "vahvistetaan tutkimusta, teknologian 
kehittämistä ja innovaatioita", "parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä", "tuetaan 
vähähiiliseen talouteen siirtymistä" sekä "edistetään kestävää liikennettä ja poistetaan 
elintärkeiden liikenneverkkojen infrastruktuurin pullonkauloja";

24. pyytää ottamaan käyttöön toimenpideohjelmien sitovan viitoituksen näitä ohjelmia 
koskevien makroalueellisten strategioiden ensisijaisia tavoitteita varten, jotta varmistetaan 
tavoitteiden ja varojen mahdollisimman tehokas koordinointi; 
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25. kehottaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia saamaan aikaan synergiaa 
politiikkansa ja toimintasuunnitelman ensisijaisten tavoitteiden välille; 

26. pyytää laatimaan toimintasuunnitelmalle hallinnointijärjestelmän, joka toimii keskitettynä 
asiointipisteenä edunsaajille ja edistää varainhoidosta vastuussa olevien viranomaisten 
välistä koordinointia; 

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 
alueiden komitealle sekä talous- ja sosiaalikomitealle.
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PERUSTELUT

Poliittiset puitteet

Komissio julkaisi 21. marraskuuta 2011 tiedonannon nimeltä Meristrategian laadinta Atlantin 
valtameren alueelle vastauksena neuvoston ja parlamentin Atlantin alueen strategian puolesta 
esittämiin poliittisiin pyyntöihin.

Atlantin alueen julkiset ja yksityiset yhteistyökumppanit otetaan vuosina 2012 ja 2013 
mukaan täsmällisiä toimia koskevia ehdotuksia sisältävän toimintasuunnitelman laadintaan. 
Strategia on tarkoitus käynnistää vuonna 2014 ja se saa EU:n rahoitusta sekä kansallista ja 
alueellista rahoitusta.  Tämän mietinnön tavoitteena on esittää konkreettisia ehdotuksia 
toimintasuunnitelman poliittisten prioriteettien määrittelemiseksi.

Atlantin alue tarvitsee EU:n poliittisen strategian

• Se on dynaaminen merialue uusiutuvien energialähteidensä, meriliikenteen, 
merenkulkuun liittyvien alojen, matkailun ja kalastuksen ansiosta. 

• Se on meriympäristöltään hauras alue, jota on suojeltava.
• Alue on unionin portti länteen ja sillä on sen vuoksi strateginen asema Euroopassa.
• Se on syrjäinen alue Euroopan unionissa, mihin liittyy kysymys sen 

liikenneyhteyksien parantamisesta ja yhteyksien luomisesta muuhun Eurooppaan.

Nämä ongelmat ovat ylikansallisia ja vaativat siten Atlantin alueen laajuisia poliittisia 
vastauksia.

Mietinnössä esitetään toive siitä, että Atlantin alueen strategiasta tehtäisiin makroalueellinen, 
jotta sillä voidaan parantaa aluesuunnittelupolitiikassa mukana olevien eri välineiden ja 
toimintatasojen välistä synergiaa. Makroalueellinen lähestymistapa mahdollistaisi myös 
käytännön toimijoiden (yksityinen sektori, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt) mukaan ottamisen strategian tavoitteiden määrittelyyn ja 
toteutukseen.

Strategian ensisijaiset tavoitteet

Mietinnössä esitetään, että strategia laadittaisiin kahden seuraavan aihepiirin varaan:
 meri- ja maa-alueiden kaavoitus sekä maa- ja merialueiden välisten yhteyksien 

kehittäminen
 Atlantin alueiden taloudellisen rakenteen elvyttäminen niiden erityispiirteisiin 

soveltuvan politiikan avulla.

Atlantin aluesuunnittelua koskeva politiikka

Strategialla olisi voitava edistää Atlantin alueen kestävää hyödyntämistä hallinnoimalla 
koordinoidusti kaikkea meriympäristöön vaikuttavaa inhimillistä toimintaa. Tarvitaan 
tiukkoja toimia ekologisen tasapainon ja biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
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Strategialla olisi pyrittävä myös parantamaan Atlantin alueen riskien ennaltaehkäisy- ja 
hallintakapasiteettia erityisesti onnettomuuksien, luonnononnettomuuksien ja rikollisen 
toiminnan varalta. On tarpeen tehostaa merten turvallisuudesta ja valvonnasta sekä 
väestönsuojelusta vastaavien kumppaneiden välinen koordinointi.

Näitä meriasioiden näkökohtia on täydennettävä ja vahvistettava alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevin toimenpitein. Strategia edesauttaa Atlantin alueiden yhteyksien 
parantamista, liikenne-, energia- ja tietoverkkojen yhteenliittämistä, sisämaan maaseutu- ja 
kaupunkialueiden kehittämistä sekä maa- ja merialueiden yhteyksien tehostamista;
Mietinnössä suositellaan erityisesti Atlantin alueet muuhun Eurooppaan yhdistävien merten
valtateiden ja liikenneinfrastruktuurin kehittämistä.

Atlantin alueen elinkeinopolitiikka

Strategialla olisi voitava tukea Atlantin alueiden dynaamisten talouden alojen kilpailukykyä.
Yksityisen sektorin investointeihin liitetään siten viranomaisten tuki päätöksenteon eri tasoilla 
tutkimuksessa ja kehittämisessä, innovaatioissa, ammatillisessa koulutuksessa, klusterien 
kehittämisessä sekä pk-yritysten investoinneissa. 

Mietinnössä tunnistetaan keskeiset alat, jotka muokkaavat Atlantin alueen taloudellista 
rakennetta ja jotka on otettava huomioon strategiassa. Näitä aloja ovat:
 merten uusiutuvat energialähteet
 meriliikenne ja satamapalvelut
 merenkulkuun liittyvät, erityisesti telakkateollisuus
 kalastus ja vesiviljely
 matkailu ja vesiurheilu.

Strategian toteutus

Strategia kattaa kaikki Atlantin Euroopan puoleiset alueet, mukaan lukien Englannin kanaalin 
ja Irlanninmeren rannikkoalueet, syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet. 
Strategialla kehitetään myös kansainvälistä yhteistyötä koskevaa toimintaa. 

Strategia liittää yhteen eri osapuolet, kuten erityisesti jäsenvaltiot, alue- ja 
paikallisviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin järjestöt. Strategiaa 
ryhdytään toteuttamaan vuodesta 2014 alkaen ja sitä koordinoidaan seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä toimintasuunnitelman muodossa. 

Rakennerahastot ja yhdennetty meripolitiikka toimivat toimintasuunnitelman runkona.  
Lisäksi on tarpeen edistää synergiaa EU:n muiden politiikanalojen (tutkimus, energia, 
ympäristö, kalastus, kansainvälinen yhteistyö) sekä jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallisviranomaisten toimintalinjojen kanssa.

Strategialla olisi pyrittävä tehostamaan EU:n nykyisen rahoituksen käyttöä niin, ettei uusia 
budjettivälineitä tarvitse perustaa. Nykyisen politiikan ohjausta on parannettava kaikilla 
aloilla Atlantin alueita koskevissa aihekohtaisissa kysymyksissä. Mietinnössä kehotetaan 
lisäksi ottamaan käyttöön seuraavaa rakennerahastojen ohjelmakautta varten 
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toimenpideohjelmien sitova viitoitus näitä ohjelmia koskevien makroalueellisten strategioiden 
ensisijaisia tavoitteita varten.

Toimintasuunnitelman rakenne

Strategian toimintasuunnitelma laaditaan vuonna 2012 Atlantti-foorumin yhteydessä ja 
rahoitetaan parlamentin valmistelutoimesta. Kaikki alan toimijat otetaan mukaan strategian 
laadintaan. Parlamentilla, jota esittelijä edustaa, on keskeinen asema tässä valmistelutyössä.

Esittelijä ehdottaa, että toimintasuunnitelma laadittaisiin seuraavan rakenteen mukaisesti:

-I- Atlantin alueiden yhteyksien parantaminen
 a) Kehitetään merten valtateitä ja kestävää meriliikennettä
 b) Liitetään Atlantin alue muuhun Eurooppaan
 c) Parannetaan maa- ja merialueiden välisiä yhteyksiä

-II- Atlantin alueiden merenkulkuun liittyvien alojen kilpailukyvyn tukeminen
 Tuetaan meriin ja merenkulkuun liittyvää tutkimusta ja kehittämistä sekä 

innovaatioita
 b) Tuetaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten investointeja
 c) Edistetään ammatillista koulutusta sekä parannetaan nuorten pääsyä 

merenkulkualan ammatteihin
 d) Helpotetaan meriklustereiden kehittämistä
 e) Mahdollistetaan meriympäristön luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

-III- Atlantin meriympäristön suojelu
 a) Suojellaan merten biologista monimuotoisuutta ja maisemia
 b) Pienennetään hiilijalanjälkeä
 c) Parannetaan meriympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa

-IV- Pikaisia toimia vaativiin uhkiin ja tilanteisiin vastaaminen
 a) Edistetään tietojenvaihtoa merten turvallisuudessa ja valvonnassa sekä 

meriympäristön seurannassa 
 b) Koordinoidaan väestönsuojelussa tehtävät ponnistelut
 c) Torjutaan yhteisvoimin rikollisuutta ja laittomia käytäntöjä

Esittelijä katsoo toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä, että seuraavat toimet ovat 
mielenkiintoisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joita osapuolten kannattaa pitää 
pohdintansa johtolankana:

NIMI ALA TAVOITE
ATClusters teollisuusklusterit edistetään teollisuusklustereiden välistä yhteistyötä Atlantin alueella niiden 

kehittämisen jouduttamiseksi
SEAS-ERA tutkimus koordinoidaan eri merentutkimusohjelmia eurooppalaisen tutkimusalueen 

yhteydessä (Atlantin aluetta koskevan merentutkimusohjelman toteutus)
KIMERAA meriluonnonvarat kehitetään meritalouden huippuosaamiskeskuksia luomalla yhteyksiä 

meriluonnonvaroja koskevan tieteellisen tiedon ja yritysten välille
MARINE KIC meriluonnonvarat perustetaan tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden foorumi 

meriluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen mahdollistamiseksi 
MARMED meriluonnonvarat hyödynnetään meriluonnonvaroja biolääketieteellisissä sovelluksissa yhteistyössä 
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alan toimijoiden kanssa

AUXNAVALIA telakkateollisuus parannetaan telakka-alan alihankkija-alojen kilpailukykyä edistämällä teknologian 
siirtoa

PROPOSSE meriliikenne parannetaan lyhyiden matkojen meriliikennettä vaihtoehdoksi muille 
tavarankuljetusmuodoille

Waterborne-
teknologiayhteisö 
(Waterborne 
Technology 
Platform)

meriliikenne elävöitetään pysyvää vuoropuhelua yksityisen sektorin ja eri tasojen viranomaisten 
välillä meriliikenteen strategian määrittämiseksi

MAREN merten uusiutuvat 
energialähteet

helpotetaan alan mahdollisuuksia hyödyntää merten uusiutuvia energialähteitä 
koskevan huippututkimuksen tuloksia 

ENERGYMARE merten uusiutuvat 
energialähteet

perustetaan ylikansallisen yhteistyön verkosto merten uusiutuvien energialähteiden 
edistämiseksi ja kehittämiseksi muun muassa testaamalla koeprototyyppejä

ATLANTIC 
POWER

merten uusiutuvat 
energialähteet

tunnistetaan uudet "markkinaraot" ja kartoitetaan koulutusohjelmat, jotka 
vastaavat merten uusiutuvien energialähteiden alan tarpeisiin 

ARCOPOLPLUS merten 
saastuminen

parannetaan meriturvallisuutta sekä Atlantin alueiden valmiuksia torjua 
hiilivetyjen ja myrkyllisten aineiden aiheuttamaa rannikoiden saastumista

ANCORIM rannikkoalueita 
koskevat riskit

perustetaan tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoverkosto rannikkoalueiden riskien 
(kaupungistuminen, rannikoiden eroosio, saastuminen jne.) hallintakapasiteetin 
parantamiseksi 

DURATINET liikenneinfrastrukt
uuri

luodaan huippuosaamisverkosto Atlantin alueen liikenneinfrastruktuurin eliniän, 
turvallisuuden ja kestävyyden lisäämiseksi 

BATTERIE liikenneinfrastrukt
uuri

parannetaan multimodaalisten logistiikkaketjujen tehokkuutta, erityisesti 
intermodaalisten liikenneverkkojen tehokasta yhteenliittämistä

START liikenne edistetään joukkoliikennettä Atlantin alueilla parantamalla intermodaalikuljetuksia 
ja selkeyttämällä tiedotusta alueiden tulopaikoissa (lentoasemat, satamat, 
raideliikenteen liittymäkohdat)

CFA-EFFIPLAT rautatieliikenne luodaan ylikansallinen verkosto, joka koostuu hallintoviranomaisista sekä 
julkisista ja yksityisistä rautatieliikenteen, logistiikan ja satamien toimijoista, jotka 
osallistuvat Atlantin tavaraliikennekäytävän rautatiekuljetusten ja 
intermodaalikuljetusten parantamiseen

MARLEANET merenkulkualan 
ammatillinen 
koulutus

verkostoidaan merenkulkualan ammatillisia koulutuskeskuksia Atlantin alueella

PRESPO kalastus parannetaan kestävää pienimuotoista kalastusta, jolla edistetään kalatalouden 
työpaikkojen säilymistä ja lisätään rannikkoalueiden elinvoimaa

CLIMATLANTIC hiilijalanjälki kehitetään strategioita hiilijalanjäljen pienentämiseksi paikallisesti ja alueellisesti 
NEA2 vesiurheilu mahdollistetaan vesiurheilun kestävä ja koordinoitu kehittäminen Atlantin alueilla 

(erilaiset aktiviteetit, huvivenesatamat, teollisuus, kauppa ja palvelut) 
vahvistamalla talous-, ympäristö- ja sosiaalialan yhteistyötä


