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Yhdennetty meripolitiikka 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 yhdennetystä meripolitiikasta 

– edistyksen arviointi ja uudet haasteet (2010/2040(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17. kesäkuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY1, 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka" 

(KOM(2007)0575), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kertomus EU:n yhdennetyn meripolitiikan 

edistymisestä" (KOM(2009)0540), 

 

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan, joka on liitetty kertomukseen EU:n 

yhdennetyn meripolitiikan edistymisestä (SEC(2009)1343), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kohti yhdennettyä meripolitiikkaa 

hallintotapojen parantamiseksi Välimerellä" (KOM(2009)0466), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan 

kansainvälisen ulottuvuuden kehittäminen" (KOM(2009)0536), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Merivalvonnan yhdentäminen: EU:n merialalle 

yhteinen tietojenvaihtoympäristö" (KOM(2009)0538), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) 

luomisesta (KOM(2008)0068), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Komission työohjelma 2010 – Tekojen aika" 

(KOM(2010)0135), 

 

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 

eurooppalaista toimintakehystä" (KOM(2009)0147), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Merten aluesuunnittelua koskeva 

toimintasuunnitelma yhteisten periaatteiden saavuttamiseksi EU:ssa" 

(KOM(2008)0791), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Meripolitiikkaan sovellettavaa yhdennettyä 
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lähestymistapaa koskevat suuntaviivat: kohti parasta toimintatapaa meriasioiden 

yhdennetyssä hallinnoinnissa ja sidosryhmien kuulemisessa" (KOM(2008)0395), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin strategia Itämeren aluetta 

varten" (KOM(2009)0248), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unioni ja arktinen alue" 

(KOM(2008)0763), 

 

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan, joka koskee meriasioihin liittyvän 

osaamisen eurooppalaisen infrastruktuurin kehittämistä sekä toimintasuunnitelmaa 

Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon perustamiseksi ("Building a 

European marine knowledge infrastructure: Roadmap for a European Marine 

Observation and Data Network") (SEC(2009)0499), 

 

– ottaa huomioon Euroopan komission yksiköiden työasiakirjan merenkulkualan 

tietoinfrastruktuurista ja julkisen kuulemisen tuloksista ("Marine data infrastructure, 

outcome of public consultation") (SEC(2010)0073), 

 

– ottaa huomioon Euroopan komission yksiköiden työasiakirjan merivalvonnasta ("Non-

paper on Maritime surveillance") (SEC(2008)2337), 

 

– ottaa huomioon Euroopan komission tiedonannon "Eurooppalainen strategia merien ja 

merenkulkualan tutkimusta varten: johdonmukaiset puitteet eurooppalaisella 

tutkimusalueella harjoitettavalle tutkimukselle merien kestävän käytön tukemiseksi" 

(KOM(2008)0534), 

 

– ottaa huomioon Euroopan komission tiedonannon "EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 

2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset" (KOM(2009)0008), 

 

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät yhdennetystä 

meripolitiikasta, 

 

– ottaa huomioon 17. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät yhdennetystä 

merivalvonnasta, 

 

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät yhdennetystä 

meripolitiikasta, 

 

– ottaa huomioon Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskevan yleissopimuksen ja 

sen pöytäkirjat1, 

 

– ottaa huomioon 17.–18. kesäkuuta 2009 annetun alueiden komitean lausunnon meri- ja 

rannikkopaketista, 

 

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman vihreästä kirjasta 

"Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen 
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näkemys"1, 

 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

yhdennetystä meripolitiikasta2, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan 

ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0266/2010), 

 

A. ottaa huomioon, että valtameret ja meret ovat erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia, 

joihin vaikuttavat monet eri toiminnot, etunäkökohdat ja politiikat; ottaa huomioon, että 

meriasioihin liittyviin moninaisiin haasteisiin vastaamiseksi tarvittava asiantuntemus ja 

myös niiden ratkaisemiseksi vaadittava toimivalta on jakautunut useille julkisen ja 

yksityisen sektorin toimijoille, jotka edustavat eri hallintotasoja, 

 

B. ottaa huomioon, että maailman valtameret ja meret ovat kytköksissä toisiinsa ja 

riippuvaisia toisistaan ja että tämän lisäksi esimerkiksi merenkulku-, kalastus-, energia-, 

matkailu- ja tutkimusalalla yhä intensiivisemmin harjoitettava valtamerten ja merten 

hyödyntäminen on yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa lisännyt meriympäristöön 

kohdistuvaa painetta, 

 

C. katsoo, että merenkulku ja laivanrakennusteollisuus edistävät merkittävästi EU-

valtioiden taloudellista hyvinvointia ja tarjoavat arvokasta palvelua Euroopan ja koko 

maailman teollisuudelle sekä kuluttajille, 

 

D. katsoo, että yhdennetyn meripolitiikan edustama lähestymistapa tarjoaa selkeän 

vastauksen siihen, miten voidaan lisätä yhtenäisyyttä merillä ja rannikkoalueilla 

vaikuttavien eri politiikkojen yhteydessä toteutettavien toimien ja sen välillä, että näiden 

ekosysteemien luonnonvaroja on käytettävä ympäristöystävällisesti, 

 

E ottaa huomioon, että meristrategian puitedirektiivi muodostaa EU:n tulevan 

meripolitiikan ympäristöpilarin; katsoo, että tämä lähestymistapa olisi liitettävä 

paremmin muihin politiikan aloihin, 

 

F. katsoo, että yhdennetyn meripolitiikan onnistuminen edellyttää, että se perustuu 

huippuosaamiseen meriä koskevan tieteellisen tutkimuksen, teknologian ja innovaation 

aloilla ja johtaa keskitettyyn lähestymistapaan päätöksenteossa ja tätä kautta 

kaksinkertaisen sääntelyvallan vähentämiseen niin, että samalla otetaan huomioon 

alueelliset ja paikalliset erityispiirteet, 

 

G. katsoo, että integroitujen merihallintorakenteiden olisi parannettava kilpailevien 

merialan toimintojen koordinoitua suunnittelua, merialan strategista hallinnointia, 

valvontatoimien laatua sekä lakien täytäntöönpanon valvontaa, ja että näitä tavoitteita 

varten on kartoitettava hyvin kyseiset rakenteet, taattava niiden näkyvyys ja 

parannettava niiden välistä yhteistyötä avoimesti ja johdonmukaisesti, 
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H. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maailman johtava merivalta ja sen olisi 

nojattava yhdennettyyn meripolitiikkaan ja sen saavutuksiin toimiakseen 

liikkeellepanevana voimana kansainvälisellä tasolla, jotta voitaisiin parantaa meriä 

koskevien toimien suunnittelua, ympäristön suojelua ja meriä koskevien hyvien 

toimintatapojen edistämistä kansainvälisillä areenoilla, 

 

I. katsoo, että Euroopan rannikot ja syrjäisimmät saaret ovat erityisen merkittävässä 

asemassa, kun on kyse turvallisuudesta ja suojasta ympäristöuhkia ja rikollisuutta 

vastaan, 

 

Yleistä 

 

1. panee tyytyväisenä merkille komission lokakuussa 2009 hyväksymän paketin 

yhdennetystä meripolitiikasta ja katsoo, että siinä kartoitetaan oikea-aikaisesti ja 

rohkaisevasti vuonna 2007 hyväksytyn toimintasuunnitelman eli ns. sinisen kirjan 

täytäntöönpanoa, ja panee samalla merkille, että jo käynnistetyt ja suunnitteilla olevat 

uudet aloitteet noudattavat kaikilta osin sinisen kirjan tavoitteita ja ovat niiden looginen 

jatkumo; vahvistaa meriasioita koskevan yhdennetyn lähestymistavan hyödyllisyyden; 

 

2. yhtyy komission näkemykseen, että vahva merenkulkuperinne on yksi Euroopan 

vahvuuksista; kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen eri 

merialojen tarjoamia mahdollisuuksia laatimalla kunnianhimoisen "sinisen kasvun" 

strategian; katsoo, että yhdennetyllä meripolitiikalla olisi pyrittävä kilpailukykyiseen, 

sosiaaliseen ja kestävään unioniin; on tässä yhteydessä sitä mieltä, että yhdennetyn 

meripolitiikan kehittämiseen on sisällytettävä saumattomasti talouskehitykselle, 

korkealle työllisyydelle – erityisesti tekemällä alasta kiinnostavamman nuorten 

koulutustoimilla ja "meri-Erasmus" -ohjelmalla – ja ympäristönsuojelulle asetetut 

tavoitteet; toteaa siksi, että yhdennetty meripolitiikka olisi liitettävä Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteisiin ja aloitteisiin; 

 

3. pyytää komissiota tämän vuoksi esittämään vuoteen 2013 mennessä merialojen ja 

rannikkoalueiden kestävää kehitystä koskevan laajan, eri aloille ulottuvan strategian, 

joka perustuu mahdollisuuksien ja toimintatapojen laaja-alaiseen tutkimukseen sekä 

sidosryhmien laajaan kuulemiseen; katsoo, että kyseisen strategian yhtenä osatekijänä 

olisi oltava yhdennetty lähestymistapa siihen, että vahvistetaan Euroopan 

maailmanlaajuista johtoasemaa merien ja merenkulkualan tutkimuksessa, teknologian 

kehittämisessä sekä laivakonetekniikassa eri aloilla, esimerkiksi laivanrakennuksessa, 

merivarojen kestävässä kehityksessä, puhtaassa merenkulussa, merellä tapahtuvassa 

energiantuotannossa ja teknologioissa; katsoo, kansainvälisellä tasolla on löydettävä 

ratkaisuja epäreilujen kilpailukäytäntöjen kitkemiseksi laivanrakennusteollisuudesta; 

 

4. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin Meksikonlahdella tapahtuneen öljykatastrofin 

jälkeen ja luomaan oikeusvarmuuden Euroopan avomerillä tapahtuvan öljyntuotannon 

alalla esittämällä kansainvälisellä tasolla erityisesti rajatylittävien saastumistapausten 

yhteydessä yhdenmukaisen EU:n hätätoimintasuunnitelman porauslautoilla ja 

öljytankkereilla mahdollisesti tapahtuvien havereiden varalta; kehottaa komissiota 

kannustamaan jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin täytäntöön jo voimassa olevan 

kansainvälisen lainsäädäntökehyksen sellaisena kuin se on määriteltynä asiaa koskevissa 

IMO:n kansainvälisissä yleissopimuksissa ja samalla kartoittamaan kaikki mahdolliset 

toimet tällaisten onnettomuuksien estämiseksi sekä kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden 



lainsäädännöissä mahdollisesti olevat aukkokohdat ja tekemään EU:n toimiin ja 

lainsäädäntöön mahdollisimman nopeasti tarvittavat muutokset ottaen huomioon 

erilaiset olosuhteet Meksikonlahdella ja EU:n rannikkoalueilla ja merillä; 

 

5. kehottaa komissiota ulottamaan Euroopan meriturvallisuusviraston EMSA:n 

toimivaltuudet siitä annetun asetuksen tarkistamisen yhteydessä offshore-laitteistojen 

turvatarkastuksiin ja öljypäästöjen puhdistukseen; 

 

6. katsoo tässä yhteydessä, että ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 

korjaamisen osalta annetun direktiivin (2004/35/EY) tarkistamisen yhteydessä on 

ryhdyttävä kiireesti toimiin, sillä direktiivissä ei säädetä vastuuvelvollisuudesta 

"saastuttaja maksaa" -periaatteen mukaisesti avomerellä tapahtuvan öljynporauksen 

yhteydessä; 

 

7. kehottaa komissiota tässä yhteydessä selvittämään, olisiko Euroopan 

meriturvallisuusviraston toimivaltuuksia lisättävä ja olisiko turvallisuutta koskevien 

vähimmäisvaatimusten noudattamisen valvonta avomerellä tapahtuvassa 

öljynporauksessa sekä hätäsuunnitelmien tarkistaminen siirrettävä tässä yhteydessä sen 

vastuulle; 

 

8. panee tyytyväisenä merkille komission selvityksen merialueilla toteutettavia EU:n 

rahoittamia hankkeita koskevasta tietokannasta ("Database on EU-funded projects in 

maritime regions")1 ja kehottaa komissiota yhdennetyn meripolitiikan seuraavassa 

edistymiskertomuksessa esittämään täydellisen ja järjestelmällisen kokonaiskuvan 

kaikesta siitä rahoituksesta, joka eri budjettikohdista on myönnetty merialoihin, 

rannikkoalueisiin ja meriin liittyvään toimintaan; 

 

9. pyytää komissiota varmistamaan, että uuteen yhdennettyyn meripolitiikkaan osoitetaan 

seuraavissa rahoitusnäkymissä tarvittavat määrärahat, ja tutkimaan yhtenä vaihtoehtona 

alueiden komitean ehdotusta rannikkorahastosta ja erilaisten rahoitusjärjestelyjen 

koordinoinnista; 

 

10. tukee 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; 

 

Meriasioiden hallinnointi 

 

11. antaa tunnustusta niille jäsenvaltioille ja alueille, jotka ovat jo perustaneet meriasioiden 

hallinnointia koskevia yhdennettyjä toimintalinjoja ja rakenteita; pyytää kaikkia niitä 

jäsenvaltioita, joiden yhdennettyä meripolitiikkaa koskevat hallinnolliset rakenteet ovat 

vielä hajanaiset, luomaan viipymättä yhdenmukaisia yhdennetyn meriasioiden 

hallinnoinnin rakenteita; 

 

12. yhtyy meriasioiden hallinnointia koskeviin komission suuntaviivoihin sekä komission 

analyysiin viime vuosina tapahtuneesta edistyksestä, jota se pitää lupaavana mutta ei 

edelleenkään riittävänä; 
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13. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja rannikkoalueita tehostamaan toimiaan yhdennettyä 

meripolitiikkaa koskevien toimintalinjojen määrittelyssä ja meriasioiden hallinnointia 

koskevien asianmukaisten rakenteiden perustamisessa, jolloin päätökset voitaisiin tehdä 

parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella, ja ottamaan tässä yhteydessä mukaan 

kaikki osapuolet, jolloin erilaisia poliittisia tavoitteita voitaisiin kunnioittaa paremmin; 

 

14. korostaa 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, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja muiden merialan sidosryhmien kanssa; 

kannattaa sellaisten EU:n merellisiä makroalueita koskevien strategioiden luomista ja 

kehittämistä, joilla pyritään tarkastelemaan kaikkea merialan toimintaa merialueisiin 

liittyvien strategisten linjausten laatimisen yhteydessä; 

 

15. kehottaa komissiota arvioimaan yksityiskohtaisemmin ja tulosten perusteella 

meriasioiden hallinnointia koskevien rakenteiden laatua jäsenvaltioiden ja alueiden 

tasolla sekä vaihtamaan hyviä toimintatapoja yhdennetyn meripolitiikan tavoitteiden 

saavuttamiseksi; on sitä mieltä, että meriasioiden yhdennetty ja avoin hallinnointi takaa 

optimaalisen suunnittelun, luo lukuisia synergiaetuja ja edistää Euroopan rajattoman 

merialueen syntymistä; 

 

16. yhtyy komission näkemykseen siitä, että myös sidosryhmien osallistuminen 

meripoliittiseen päätöksentekoon olisi sisällytettävä pysyvämmässä muodossa 

hallintorakenteisiin; pyytää tätä varten kaikkia niitä rannikkojäsenvaltioita, jotka eivät 

vielä ole tätä tehneet, nimeämään mahdollisimman pian yhdennetystä meripolitiikasta 

vastaavan kansallisen yhteyspisteen ja siten toimimaan komission pyynnön mukaisesti; 

korostaa, että tämä operatiivinen verkosto on saatava toimintaan mahdollisimman pian; 

kannattaa sellaisen monialaisen foorumin kehittämistä, jolla sidosryhmät voivat vaihtaa 

näkemyksiä meriasioista; pyytää ottamaan käyttöön komission ja alueiden 

kumppanuutta koskevia käytännön järjestelyjä ja vahvistaa tukensa Euroopan 

meripäivälle sekä pyytää, että kaikkien yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyvien 

näkökohtien yhteydessä kiinnitetään enemmän huomiota säädöksiin, jotka koskevat 

EU:n kansalaisille tiedottamista ja yleisön osallistumista; 

 

17. suhtautuu myönteisesti eurooppalaiseen meriklusteriverkostoon ja pyytää komissiota, 

jäsenvaltioita ja alueita tukemaan kyseisiä uusia organisaatioita kaikilla tasoilla 

erityisesti siten, että tuetaan niiden innovaatiokapasiteettia, niiden sisällyttämistä 

politiikkoihin ja kansallisiin ja yhteisön ohjelmiin, vahvistetaan valtioiden rajat ylittävää 

yhteistyötä, parannetaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia ja parannetaan niiden 

näkyvyyttä; 

 

18. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan yhdennetystä meripolitiikasta ja 

muista meriaiheista toimivaltaisissa elimissä käymäänsä kansainvälistä vuoropuhelua, 

myös YK:n merioikeusyleissopimuksen ratifiointia ja täytäntöönpanoa koskevaa 

vuoropuhelua; ehdottaa, että Välimeren unionin jäsenvaltioiden olisi kokoonnuttava 

ministeritasolla vähintään kerran vuodessa käsittelemään yhdennettyä meripolitiikkaa; 

 

19. kehottaa tästä syystä Euroopan unionia edistämään Välimeren unionissa sitä, että tämän 



uuden kansainvälisen järjestön ohjelmaan sisällytetään kalastus- ja vesiviljelyalalla 

esitys yhteiseksi hyvien käytäntöjen säännöstöksi; 

 

20. kehottaa komissiota lujittamaan yhdennetyn meripolitiikan kansainvälistä ulottuvuutta 

ja kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden huomiota siihen, että kansainvälisissä elimissä 

olisi esitettävä parannuksia merellä työskentelevien työoloihin, alusten turvallisuuteen ja 

ympäristöominaisuuksiin ja nämä olisi ratifioitava satama-, rekisteröinti- ja 

rannikkovaltioiden kansainvälisissä sopimuksissa, jotta merenkulkua voidaan parantaa 

kaikkialla maailmassa; 

 

21. pyytää komissiota ja neuvostoa tukemaan yhdennetyn meripolitiikan sisällyttämistä 

rahoitusavun välineisiin sekä EU:n ulkopolitiikan eri tavoitteisiin siten, että hyväksytään 

saastumisen, laittoman kalastuksen ja merirosvouksen kaltaisten ongelmien torjuntaa 

koskevia asianmukaisia aloitteita; 

 

Merialuekohtaiset aloitteet ja strategiat 

 

22. panee tyytyväisenä merkille komission tähän mennessä ehdottamat alueelliset 

merialuekohtaiset aloitteet ja strategiat, sekä mereen liittyvät makroalueelliset strategiat; 

myöntää, että yhdennetyn meripolitiikan periaatteiden täytäntöönpano edellyttää niiden 

siirtämistä kohdennetuiksi strategioiksi ja kunkin merialueen – ja Välimeren 

tapauksessa monien eri osa-alueiden – erityispiirteiden mukaan räätälöidyiksi 

toimenpiteiksi; kehottaa jatkamaan vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta voidaan parantaa 

meri- ja rannikkoalueiden hallinnointia monitasoisen lähestymistavan puitteissa eri 

merialueilla, esimerkiksi Pohjanmeren, Itämeren, Atlantin, Mustanmeren sekä 

Välimeren alueella, ja pyytää komissiota ryhtymään jäsenvaltioiden kanssa pikaisesti 

yhteistyöhön laatiakseen ja toteuttaakseen toimia näillä alueilla; 

 

23. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota erityispiirteisiin Euroopan unionin 

syrjäisimmillä alueilla, joiden aluevesien ansiosta Euroopan unionin merialue 

muodostaa maailman suurimman yksinomaisen talousvyöhykkeen; katsoo tästä syystä, 

että näillä alueilla voisi olla ratkaiseva rooli yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisessä 

ulottuvuudessa, ja kehottaa komissiota sisällyttämään merialueita koskevan 

ulottuvuuden alueellisten alaryhmien kanssa tekemiinsä kansainvälisiin sopimuksiin; 

 

24. toteaa, että suuri osa Välimeren ja Mustanmeren vesistä jää rannikkovaltioiden 

lainkäyttövaltaan kuuluvien alueiden ulkopuolelle, minkä vuoksi kyseisillä valtioilla ei 

ole määräys- ja täytäntöönpanovaltuuksia säännellä yhdennetysti ihmisten toimia 

kyseisten alueiden ulkopuolella; 

 

25. pyytää tämän vuoksi asianomaisia rannikkojäsenvaltioita ratkaisemaan rajakysymykset 

YK:n merioikeusyleissopimuksen perusteella ja sopimaan merivyöhykkeistään; 

 

Merten aluesuunnittelu 
 

26. ymmärtää, että merialueiden hallinnon vakaus, ennustettavuus ja avoimuus ovat 

ratkaisevan tärkeitä taloudellisen toiminnan optimaalisen ja kestävän kehityksen sekä 

uuden kasvun ja työpaikkojen varmistamiseksi merillä, mukaan lukien uusiutuvien 

energiamuotojen, esimerkiksi tuuli- ja aaltovoiman, jatkokehitys, mikä ei kuitenkaan 

rajoita perinteisempiä toimia; 



 

27. on sitä mieltä, että yhä tehokkaampien ja keskenään kilpailevien merten 

hyödyntämistapojen hallinnointi ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti 

edellyttää koordinoitua, virtaviivaistettua ja rajat ylittävää merten aluesuunnittelua, ja 

katsoo, että tämä olisi neutraali väline, joka voi omalta osaltaan edistää merkittävästi 

meristrategiapuitedirektiivin täytäntöönpanoa ja helpottaa meren eri käyttötarkoitusten 

rauhanomaista rinnakkaiseloa; 

 

28. panee tyytyväisenä merkille merten aluesuunnittelua koskevan toimintasuunnitelman, 

joka pohjautuu ekosysteemiperusteiseen lähestymistapaan, sekä kymmenen suunnittelua 

koskevan periaatteen kehittämisen, ja pitää tätä monialaista poliittista välinettä 

keskeisenä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon kannalta; pyytää komissiota 

esittämään merten aluesuunnittelua koskevan direktiiviluonnoksen vuonna 2011 tai 

esittämään välinettä, jolla parhaiten taataan merten aluesuunnittelun ja muiden 

nykyisten välineiden (rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito, Natura 2000, 

meristrategiapuitedirektiivi) johdonmukaisuus; 

 

29. ehdottaa, että merialueen yhteiskäyttömahdollisuuksia olisi arvioitava eri aloilla (esim. 

merenkulku, uusiutuvat energiamuodot / tuulienergia ja vesiviljely); 

 

30. pitää Euroopan merialueita koskevaa suunnittelua sekä soveltamista rannikkoalueilla ja 

erityisesti syrjäisimmillä alueilla ensisijaisen tärkeänä ja tähdentää, että 

haavoittuvimpien biologisten ja maantieteellisten alueiden suojelua on edistettävä ja 

annettava samalla kalastusalalle mahdollisuus kalavarojen kestävään pyyntiin; 

 

Merivalvonta 

 

31. odottaa, että hyvin koordinoitu ja integroitu pilarienvälinen, monialainen ja rajatylittävä 

lähestymistapa merivalvontaan parantaa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin etujen 

suojelua samoin kuin meren pilaantumisen sekä laittoman toiminnan ehkäisemistä, sillä 

se antaa merillä toimivien viranomaisten käyttöön seuranta- ja valvontatietoja monilta 

asiaankuuluvilta toiminnan aloilta, mikä lisää tehokkuutta; 

 

32. kehottaa tästä syystä komissiota, jäsenvaltioita, EU:n virastoja sekä erityisesti EMSA:a 

samoin kuin alalla toimivia organisaatioita tehostamaan toimiaan yhteistyön ja 

koordinoinnin parantamiseksi sekä tarvittavien muutosten tekemiseksi lainsäädäntöön; 

 

33. kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kartoittamaan EU:n ja 

kansallisissa lainsäädännöissä sekä virastojen toimeksiannoissa olevat esteet, jotka 

vaikeuttavat tietojenvaihtoa, ottamaan oppia alueellisista ja kansallisista aloitteista, 

tutkimus- ja kokeiluhankkeista sekä merivalvontaa koskevista ja YTPP-operaatioista 

saaduista kokemuksista, jotta voidaan esittää vuonna 2010 yhdennettyä merivalvontaa 

koskeva toimintasuunnitelma sekä selvittää, millä aloilla voitaisiin tehdä yhteistyötä 

kolmansien maiden, erityisesti niiden Välimeren maiden, jotka ovat ratifioineet 

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, sekä alalla toimivien 

organisaatioiden kanssa; 

 

34. pyytää komissiota kartoittamaan sekä EU:n että jäsenvaltioiden etujen mukaisesti 

hyvissä ajoin ennen seuraavaa rahoituskehystä, kuinka paljon lisärahoitusta yhteisen 

tietojenvaihtoympäristön perustamiseksi yhdennetyn merivalvonnan yhteydessä 



tarvitaan; 

 

35. kehottaa komissiota esittämään merivalvonnan yhdentämistä koskevan 

lainsäädäntökehyksen yhteisen tietojenvaihtoympäristön perustamiseksi; 

 

36. toistaa tukevansa jäsenvaltioiden kansallisten tarkastuslaitosten, rannikkovartiolaitosten 

ja laivastojen yhteistyön parantamista ja muistuttaa komissiota parlamentin aikaisemmin 

direktiivin 2005/35/EY suhteen esittämästä vaatimuksesta, että sen on tehtävä 

toteutettavuustutkimus eri rannikkovartiolaitosten tiiviimmästä yhteistyöstä tai 

yhdentämisestä sekä eri valvontajärjestelmien paremmasta yhteentoimivuudesta, kun 

valmistaudutaan Euroopan rannikkovartioston täytäntöönpanoon lähitulevaisuudessa; 

katsoo, että näin voitaisiin kytkeä Euroopan meriturvallisuusvirasto tiiviimmin 

rannikkoalueiden valvontaan, ja antaa jäsenvaltioille lisää tukea merensaastumisen 

syiden selvittämiseksi; 

 

Muut asiat 

 

37. toistaa EU:n meriliikennepolitiikkaa vuoteen 2018 saakka koskevista strategisista 

tavoitteista ja suosituksista antamassaan päätöslauselmassa ilmaisemansa kannan ja 

pyynnöt; 

 

38. pyytää komissiota liikenteen tulevaisuudesta annettavassa valkoisessa kirjassa ottamaan 

huomioon merirahtiliikenteen ratkaisevan tärkeän merkityksen nykypäivän kaupalle, 

edistämään toissijaisten ja vähemmän ruuhkaisten satamien kehittämistä sekä 

käsittelemään asianmukaisella tavalla kysymystä, joka koskee merikuljetusten 

turvallisuustoimia EU:ssa ja sen ulkopuolella, siten että investoidaan vaarallista rahtia ja 

sen tarkastuksia varten tarkoitettujen monikerroksisten riskinhallintajärjestelmien 

parantamiseen; 

 

39. pitää esteetöntä merialuetta erittäin tärkeänä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

 

– arvioimaan ja säilyttämään pienet satamat; 

 

– laajentamaan lyhyen matkan merikuljetusten verkostoa, jotta maakuljetusten 

etäisyydet voitaisiin lyhentää mahdollisimman pieniksi; 

 

– tukemaan kuljetusmuotoihin, rahdin käsittelyyn ja logistisiin ratkaisuihin 

suuntautuvaa tutkimusta ja innovointia, jotta voidaan löytää ratkaisuja, jotka 

lyhentävät kuljetusaikoja ja vähentävät käsittelykuluja; 

 

– tukemaan satamainfrastruktuurin kehittämistä; 

 

40. pyytää komissiota yhdistämään EU:n meripolitiikan ja sisävesipolitiikat, jotta voidaan 

maksimoida vesiliikenteen mahdollisuudet ja luoda tehokkaita ja monipuolisia 

liikennemuotoja; 

 

41. kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja teollisuudenalaa tehostamaan tutkimus- ja 

kehittämistoimiaan, jotka koskevat uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja soveltamista 

sekä alusten käyttövoimana että aluksilla käytettävänä sähkövoimana; 

 



42. kehottaa komissiota parantamaan asianmukaisilla toimilla merenkulkijoiden työoloja, 

panemaan ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen täytäntöön yhteisön 

lainsäädännössä ja ehdottamaan merenkulkijoiden ammattitaidon parantamista ja 

kouluttamista koskevaa ohjelmaa, jolla pyritään ottamaan työhön nuoria ja myös 

kolmansien maiden nuoria; 

 

43. pyytää komissiota harkitsemaan yhteistä eurooppalaista teollisuuspoliittista aloitetta, 

joka parantaisi kilpailukykyä, tukisi Euroopan laivanrakennusalan vahvuuksia ja 

merenkulkualan turvallisuutta, ympäristötoimien tehokkuutta ja kilpailukykyä yhteisellä 

merialueella, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja hyödyntämään tässä yhteydessä 

täysimääräisesti Euroopan kilpailukykyistä laivanrakennuskapasiteettia siten, että 

käytetään ympäristöystävällisiä teknologioita ja vaihtoehtoisia meriliikenteen 

polttoaineita ympäristöystävällisen merenkulun periaatteiden mukaisesti; pyytää 

jäsenvaltioita ratifioimaan alusten turvallista ja ympäristöystävällistä kierrätystä 

koskevan Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen (vuodelta 2009); 

 

44. 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, erityisesti pienten 

saariyhteisöjen, henkilö- ja tavaraliikenteen ongelmiin tukemalla meriyhteyksiä, joiden 

liikennöinnistä markkinat eivät huolehdi asianmukaisesti, ja takaamalla, että 

henkilöliikenteen kilometrikustannukset ovat samat sijaintipaikasta riippumatta; 

kehottaa ryhtymään syrjäisimpiä alueita koskeviin konkreettisiin toimiin ottaen 

huomioon niiden erityispiirteet; 

 

45. kiinnittää huomiota meritalouden erityiseen merkitykseen niille jäsenvaltioille, joilla on 

laajoja yksinomaisia talousvyöhykkeitä, ja tarpeeseen edistää meritalousklustereita ja 

vahvistaa niiden vaikutusta Eurooppa 2020 -strategian mukaiseen kasvuun ja 

työllisyyteen; 

 

46. korostaa, että kalastuksella ja vesiviljelyllä on paikkansa meritaloudessa ja usein 

sellaisten syrjäisten rannikkoalueiden kehittämisessä, joiden taloudellisen, sosiaalisen ja 

ympäristön kehittämisen vahvistamiseen yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään; 

 

47. kehottaa ottamaan yhdennetyssä meripolitiikassa huomioon kalastus- ja vesiviljelyalan 

vaikeudet ja erityispiirteet, jotka liittyvät meren hyödyntämiseen ja etenkin kyseisen 

toiminnan harjoittamiseen tarvittavien alueiden saatavuuteen sekä tarpeeseen suojella 

meren elinympäristöjä perustamalla merisuojelualueita ja muilla vastaavilla toimilla 

siten, että kiinnitetään erityistä huomiota paremmin suunniteltuun tutkimukseen ja 

huomioidaan täysin merialueiden maantieteelliset ja ilmastolliset erot; 

 

48. muistuttaa, että rannikkoalueet ja saaret ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen 

vaikutukselle; korostaa, että kaikessa unionin pitkää rantaviivaa ja myös siihen liittyvää 

sisämaata koskevassa kehittämissuunnittelussa on otettava huomioon 

ilmastonmuutoksen seuraukset; ehdottaa, että alttius ilmastonmuutokselle otetaan 

huomioon tulevaisuuden aluepolitiikkaa suunniteltaessa, jottei yhdennetyn 



meripolitiikan toimeenpano vaarannu; 

 

49. kehottaa komissiota sisällyttämään johdonmukaisesti hiilidioksidipäästöjen 

vähennystavoitteet merenkulkualalle ja ottamaan käyttöön päästökauppajärjestelmän 

kaltaisia markkinapohjaisia ohjauskeinoja; 27. syyskuuta 2010–1. lokakuuta 2010 

pidetyn Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriympäristön suojelukomitean 

61. kokouksen tulosten mukaisesti ja kehottaen edelleen pyrkimään merkittävään 

edistymiseen IMO:n yhteydessä muistuttaa, että komissiolla on velvollisuus toimia 

päästökauppajärjestelmää koskevassa direktiivissä (2009/29/EY) tehtyjen sitoumusten 

nojalla; pyytää komissiota ilmastonmuutosta koskevan valkoisen kirjan seurantatoimena 

kehittämään strategian ilmastonmuutoksen erityisten vaikutusten vähentämiseksi 

rannikko- ja saarialueilla; 

 

50. vahvistaa, että ekosysteemiin perustuvan yhdennetyn lähestymistavan yhteydessä on 

tarpeen vähentää meriympäristöön kohdistuvaa rannikkomaista lähtöisin olevaa 

rasitusta, kuten teollisuuden päästöjä ja maatalouden valumia sekä 

rannikkovyöhykkeiden huonoa hallintaa; 

 

51. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään velvoitteet, jotka niille on säädetty 

meristrategiapuitedirektiivissä, ja suorittamaan 15. heinäkuuta 2012 mennessä 

arvioinnin merivesiensä ekologisesta tilasta, asettamaan ympäristötavoitteita ja 

käynnistämään seurantaohjelmia; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi käynnistämään 

kunnianhimoisia toimenpideohjelmia, jotta saavutettaisiin vesistöjen hyvä ekologinen 

tila; 

 

52. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään velvoitteet, jotka niille on säädetty 

meristrategiapuitedirektiivin 13 artiklassa, ja nimeämään merisuojelualueita; kehottaa 

lisäksi jäsenvaltioita varmistamaan tehokkaalla tavalla, että suojelutoimia noudatetaan; 

 

53. panee merkille, että Englannin kanaalissa sekä Pohjanmerellä ja Itämerellä on ollut 

1. heinäkuuta 2010 alkaen voimassa uudet, laivojen polttoaineiden 

rikkidioksidipitoisuutta koskevat raja-arvot, kun kyseiset merialueet julistettiin IMO:n 

päätöksellä rikkipäästöjä koskeviksi valvonta-alueiksi; katsoo siksi, että kaikkia 

Euroopan rannikkoalueita olisi suojeltava vastaavalla tavalla ja että 

rikkidioksidipitoisuuksia koskevien uusien raja-arvojen soveltaminen vain tietyillä 

alueilla saattaa johtaa kilpailun vääristymiseen; katsoo, että olisi asetettava etusijalle 

yhdenmukainen sääntely koko EU:ssa ja vältettävä kaikin tavoin kuljetusten siirtymistä 

meriliikenteestä maanteille; 

 

54. panee merkille, että meristä on tullut kaatopaikkoja, jonne hylätään valtavia ja yhä 

kasvavia määriä erilaisia jätteitä, joista suuri osa on muovia, sekä kontteja; kehottaa 

komissiota edistämään eurooppalaista ja kansainvälistä vuoropuhelua, jotta löydettäisiin 

keinoja vähentää tätä; 

 

55. pyytää komissiota laatimaan kestävää rannikko-, saaristo- ja merimatkailua koskevan 

strategian, jotta näiden alueiden kestävyyttä ja houkuttavuutta asukkaiden ja 

matkailijoiden kannalta voidaan parantaa, mikä on yksi Waddenzeen kaltaisten 

merialueiden luonnon suojelemista koskevia tavoitteita; pyytää komissiota tässä 

yhteydessä hyödyntämään täysimääräisesti Lissabonin sopimukseen sisältyviä matkailua 

koskevia uusia määräyksiä ja edistämään Eden-verkoston kaltaisia lupaavia aloitteita; 



 

56. huomauttaa, että kun otetaan huomioon meri- ja rannikkomatkailun ja siihen 

kytkeytyvien alojen valtavat kehitys- ja kasvumahdollisuudet, niin rannikkoalueet 

muodostavat Euroopan pääasiallisen matkailukohteen; pyytää komissiota sisällyttämään 

kyseiset aiheet kestävää rannikko- ja merimatkailua koskevaan strategiaansa; 

 

57. korostaa merenkulku- ja meripolitiikan tuottaman lisäarvon merkitystä lisättäessä 

yhteistyötä naapurivaltioiden ja erityisesti jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden välillä; 

 

58. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen strategian merien ja merenkulkualan 

tutkimusta varten sekä valtamerten tulevaisuutta koskevan tutkimuksen puiteohjelman 

("Oceans of Tomorrow") yhteydessä esitetyt yhteiset kehotukset, sillä ne ovat 

konkreettisia merkkejä yhdennetystä lähestymistavasta yhdennetyn meripolitiikan 

täytäntöönpanoon; ehdottaa, että meritieteet olisi otettava keskeiseksi aiheeksi 

tutkimuksen 8. puiteohjelmassa ja Euroopan merentutkimuslaitoksen perustamisen 

yhteydessä; 

 

59. yhtyy näkemykseen, että Euroopan meristä ja rannikoista on olennaisen tärkeää koota 

monitieteellinen tiede- ja teknologiatietokanta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

arvioimaan yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa nykyisiä 

tietokantoja sekä havainnointiohjelmia ja nopeuttamaan toimintaansa, jotta Euroopan 

meripoliittinen seurantakeskus ja tietoverkko saataisiin toimiviksi mahdollisimman 

pian; 

 

60. kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita käynnistämään hylkyjen ja vedenalaisten 

arkeologisten paikkojen kartoittamisohjelman – kun otetaan huomioon, että ne ovat 

tärkeä osa yhteisön historiallista kulttuuriperintöä – jolla edistettäisiin kyseisten 

paikkojen tuntemusta ja tutkimusta, estettäisiin niiden joutumista ryöstelyn kohteeksi ja 

mahdollistettaisiin siten niiden tarkoituksenmukainen suojelu; 

 

61. on tyytyväinen komission äskettäin laatimaan Euroopan merikartastoon ja kannustaa 

sidosryhmiä tekemään merifoorumista uuden yhteistyövälineen ja lisäämään suuren 

yleisön kiinnostusta sitä kohtaan; 

 

° 

°      ° 

 

62. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja Euroopan 

komissiolle. 

 


