
 

AM\1012440FI.doc  PE519.425v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

4.12.2013 A7-0379/82 

Tarkistus  82 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. ”rannikkoalueiden yhdennetyn 

käytön ja hoidon strategioilla” 

strategioita, joilla pyritään hallitsemaan 

yhdennetysti kaikkia rannikkoalueisiin 

vaikuttavia toimintapoliittisia prosesseja 

ja joissa käsitellään koordinoidusti 

rannikkoalueiden toimintojen maa- ja 

merialueiden välistä vuorovaikutusta 

rannikko- ja merialueiden kestävän 

kehityksen varmistamiseksi; kyseisillä 

strategioilla on varmistettava, että käyttöä 

ja hoitoa tai kehitystä koskevat päätökset 

tehdään kaikilla aloilla johdonmukaisesti, 

jotta voidaan estää rannikkoalueiden 

käyttöön liittyvät konfliktit tai ainakin 

rajoittaa niitä; 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää määritellä yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat, jotta varmistetaan, että niihin 

sovelletaan virallisia menettelyjä ja että ne tuottavat lopullisia tuloksia. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Tarkistus  83 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Merten aluesuunnitelmissa ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioissa on sovellettava 

ekosysteemeihin perustuvaa 

lähestymistapaa, jolla helpotetaan 

keskenään kilpailevien alakohtaisten 

toimintojen rinnakkaiseloa ja ehkäistään 

ristiriitoja niiden välillä merivesillä ja 

rannikkoalueilla, jotta edistettäisiin 

1. Merten aluesuunnitelmissa ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioissa on sovellettava 

ekosysteemeihin perustuvaa 

lähestymistapaa ja otettava samalla tasolla 

huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja 

ekologiset kriteerit, jotta voidaan tukea 

merialan kestävää kehitystä. Niillä on 

tuettava yhteensopivalla tavalla 

asiaankuuluvien alakohtaisten toimintojen 

rinnakkaiseloa, minimoitava toimintojen 

välisiä ristiriitoja merivesillä ja 

rannikkoalueilla ja edistettävä rajat 

ylittävää yhteistyötä ja saman merialueen 

yhteiskäyttöä eri tarkoituksiin eri aloilla. 

 2. Merten aluesuunnitelmilla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioilla on edistettävä 

seuraavia unionin tavoitteita: 

(a) energian huoltovarmuuden turvaamista 

unionissa edistämällä merienergialähteiden 

kehittämistä, uusien ja uusiutuvaan 

energiaan perustuvien energialähteiden 

kehittämistä, energiaverkkojen yhteen 

kytkemistä ja energiatehokkuutta; 

(a) energian huoltovarmuuden 

turvaaminen unionissa edistämällä 

merienergialähteiden kehittämistä, uusien 

ja uusiutuvaan energiaan perustuvien 

energialähteiden kehittämistä, 

energiaverkkojen yhteen kytkemistä ja 

energiatehokkuutta; 

(b) meriliikennettä ja toimivien ja 

kustannustehokkaiden 

meriliikennereittien tarjoamista 

Euroopassa sekä satamien 

(b) meriliikenne Euroopassa sekä satamien 

käyttömahdollisuudet, 

liikenneturvallisuus, 
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käyttömahdollisuuksia ja 

liikenneturvallisuutta; 

multimodaaliyhteydet ja kestävyys; 

(c) kalastuksen ja vesiviljelyalan kestävää 

kehitystä ja kasvua, kalastusalan ja siihen 

liittyvien alojen työllisyys mukaan 

luettuna; 

(c) kalastusalan kestävä kehitys ja 

vesiviljelyalan kestävä kasvu, kalastusalan 

ja siihen liittyvien alojen työllisyys mukaan 

luettuna; 

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja 

parantamisen varmistamista sekä 

luonnonvarojen käytön varovaisuutta ja 

järkevyyttä, muun muassa ympäristön 

hyvän tilan saavuttamiseksi, luonnon 

monimuotoisuuden häviämisen 

pysäyttämiseksi ja meren pilaantumisriskin 

vähentämiseksi; 

(d) ympäristön säilyttämisen, suojelun ja 

parantamisen varmistaminen edustavan ja 

yhtenäisen suojelualueiden verkoston 

avulla sekä varovainen, ennalta varautuva 

ja järkevä luonnonvarojen käyttö, muun 

muassa ympäristön hyvän tilan 

saavuttamiseksi, luonnon 

monimuotoisuuden häviämisen ja 

ekosysteemipalvelujen huonontumisen 

pysäyttämiseksi sekä meri- ja 

rannikkoalueiden pilaantumisriskin 

vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi; 

(e) rannikko- ja merialueiden 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

varmistamista. 

(e) sen varmistaminen, että rannikko- ja 

merialueet kestävät paremmin 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta 

voidaan suojella haavoittuvia 

rannikkoalueita. 

 3. Merten aluesuunnitelmilla ja 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioilla voidaan pyrkiä 

edistämään esimerkiksi seuraavia 

kansallisia tavoitteita: 

 (a) raaka-aineiden kestämättömän 

hyödyntämisen estäminen; 

 (b) kestävän matkailun edistäminen; 

 (c) kulttuuriperinnön säilyttämisen ja 

suojelun varmistaminen; 

 (d) yleisölle tarkoitettujen virkistys- ja 

muiden käyttötarkoitusten turvaaminen; 

 (e) meritalouden perinteisten 

taloudellisten ja sosiaalisten 

ominaispiirteiden säilyttäminen. 

Or. en 
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Perustelu 

1: tarkistuksella selvennetään, että ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa sovelletaan 

kokonaisvaltaisesti sisällyttämällä siihen sisältyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset 

kriteerit ja että  merialueiden yhteiskäyttöön liittyvää yhteistyötä olisi myös edistettävä. 2: on 

tärkeää korostaa kestäviä kansallisia tavoitteita, jotka merten aluesuunnittelulla sekä 

rannikkoalueiden yhdennetyllä käytöllä ja hoidolla pyritään saavuttamaan. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Tarkistus  84 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioihin on sisällyttävä 

vähintään luettelo rannikkoalueisiin jo 

sovellettavista toimenpiteistä ja analyysi 

lisätoimien tarpeesta, jotta 5 artiklassa 

säädetyt tavoitteet saavutettaisiin. 

Strategioissa on vahvistettava 

toimintapolitiikkojen yhdennetty ja 

monialainen täytäntöönpano ja 

tarkasteltava maalla ja merellä 

suoritettavien toimintojen vuorovaikutusta. 

1. Laatiessaan rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategioita 

jäsenvaltioiden on yksilöitävä 

rannikkoalueisiin jo sovellettavat 

toimenpiteet ja laadittava analyysi 

lisätoimien tarpeesta, jotta 5 artiklassa 

säädetyt tavoitteet saavutettaisiin. 

Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 

hoidon strategioilla on edistettävä 

toimintapolitiikkojen yhdennettyä ja 

monialaista täytäntöönpanoa ja niissä on 

otettava huomioon maalla ja merellä 

suoritettavien toimintojen vuorovaikutus, 

jotta varmistetaan maa- ja merialueiden 

väliset kytkennät. 

Or. en 

Perustelu 

Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon avulla olisi luotava käytännön strategioita 

keinona varmistaa johdonmukaisuus ja tehokkuus rannikko- ja merialueilla sekä 

sidosryhmien välillä. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Tarkistus  85 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on 

naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- 

tai merialue, on tehtävä yhteistyötä 

varmistaakseen, että merten 

aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat 

ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu 

yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai 

merialueella ja/tai sen osa-alueella. 

Tällaisessa yhteistyössä on otettava 

erityisesti huomioon luonteeltaan 

ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät 

infrastruktuurit. 

1. Kunkin jäsenvaltion, jolla on 

naapurinaan toisen jäsenvaltion rannikko- 

tai merialue, on tehtävä yhteistyötä 

varmistaakseen, että merten 

aluesuunnitelmat ja rannikkoalueiden 

yhdennetyn käytön ja hoidon strategiat 

ovat johdonmukaisia ja ne on sovitettu 

yhteen koko kyseisellä rannikkoalueella tai 

merialueella ja/tai sen osa-alueella. 

Tällaisessa yhteistyössä on otettava 

erityisesti huomioon luonteeltaan 

ylikansalliset seikat, kuten rajat ylittävät 

infrastruktuurit, ja pyrittävä luomaan 

jokaista nykyistä ja tulevaa 

merialuestrategiaa varten yhteinen visio. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää sovellettaessa ekosysteemeihin 

perustuvaa lähestymistapaa merten aluesuunnitteluun sekä rannikkoalueiden yhdennettyyn 

käyttöön ja hoitoon. Merialueita ja/tai niiden osa-alueita koskevalla yhteisellä visiolla 

varmistettaisiin johdonmukainen ja yhtenäinen merialueiden käyttö rajojen yli. 

 

 

 


