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Tarkistus 1
Jill Evans

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. arvostaa suuresti komission päätöstä 
kehittää sellainen yhdennetty 
meripolitiikka ilmastonmuutoksen, 
globalisaation, aluekehityksen, 
kilpailukyvyn, meriympäristön suojelun 
sekä meriturvallisuuden haasteisiin 
vastaamiseksi, johon sisältyy monia 
parlamentin aiemmin hahmottelemia 
ajatuksia;

1. arvostaa suuresti komission päätöstä 
kehittää (muun muassa edistämällä 
merestä saatavan energian käyttöä) 
sellainen yhdennetty meripolitiikka 
ilmastonmuutoksen, globalisaation, 
aluekehityksen, kilpailukyvyn, 
meriympäristön suojelun sekä 
meriturvallisuuden haasteisiin 
vastaamiseksi, johon sisältyy monia
parlamentin aiemmin hahmottelemia 
ajatuksia;

Or. en

Tarkistus 2
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että alueellisten ja paikallisten 
kumppaneiden osallistuminen on erittäin 
tärkeää eurooppalaisen meripolitiikan 
menestymisen kannalta; katsoo, että näin 
ollen Euroopan rannikkoalueiden välistä 
yhteistyötä ja yhteyttä on tiivistettävä 
edistämällä koordinoituja strategioita 
kehityksen ja kilpailukyvyn 
vauhdittamiseksi sekä sovittamalla 
hallinnon eri tasot tehokkaammin yhteen;

Or. pt
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Tarkistus 3
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti komission 
toimintasuunnitelmaan, joka on määritelty 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskevassa 
komission tiedonannossa 
(KOM(2007)0575) sekä siihen liitetyissä 
asiakirjoissa (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) ja (SEC(2007)1280), ja 
pitää erityisen myönteisenä komission 
strategiaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ja sen matkailulle aiheuttamien seurausten 
lieventämiseksi rannikkoalueilla;

3. suhtautuu myönteisesti komission 
toimintasuunnitelmaan, joka on määritelty 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskevassa 
komission tiedonannossa 
(KOM(2007)0575) sekä siihen liitetyissä 
asiakirjoissa (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) ja (SEC(2007)1280), ja 
pitää erityisen myönteisenä komission 
strategiaa ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ja sen matkailulle aiheuttamien seurausten 
lieventämiseksi rannikkoalueilla; 
huomauttaa, että strategiaa on vielä 
mukautettava, jotta merialueiden 
erityispiirteet otettaisiin paremmin 
huomioon;

Or. pt

Tarkistus 4
Jamila Madeira

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että tuleva meripolitiikka 
voisi auttaa EU:n rannikkoalueiden, saarten 
ja syrjäisimpien alueiden kehittämisessä ja 
suojelussa;

4. panee merkille, että tuleva meripolitiikka 
voisi auttaa EU:n rannikkoalueiden, saarten 
ja syrjäisimpien alueiden kehittämisessä ja 
suojelussa; huomauttaa, että 
meripolitiikan soveltamisalan 
laajentaminen rannikkoalueiden 
matkailua koskevaan politiikkaan olisi 
kyseisten alueiden kehityksen ja 
yhteenkuuluvuuden kannalta keskeinen
uudistus;

Or. pt
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Tarkistus 5
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että tuleva meripolitiikka 
voisi auttaa EU:n rannikkoalueiden, saarten 
ja syrjäisimpien alueiden kehittämisessä ja 
suojelussa;

4. panee merkille, että tuleva meripolitiikka 
voisi auttaa EU:n rannikkoalueiden, saarten 
ja syrjäisimpien alueiden kehittämisessä ja 
suojelussa; kiinnittää myös huomiota
suureen määrään tietoa, jota näillä 
alueilla ei ole vielä hyödynnetty 
esimerkiksi innovatiivisen 
meriteknologian kehittämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 6
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että tuleva meripolitiikka 
voisi auttaa EU:n rannikkoalueiden, 
saarten ja syrjäisimpien alueiden 
kehittämisessä ja suojelussa;

4. panee merkille, että tuleva meripolitiikka 
on hyvin tärkeässä asemassa EU:n 
rannikkoalueiden, saarten ja syrjäisimpien 
alueiden myönteisessä kehityksessä;

Or. en

Tarkistus 7
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa alueellisten viranomaisten 
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ja rannikkokuntien tärkeää tehtävää 
uuden yhdennetyn meripolitiikan ja
komission tulevan meriympäristössä 
tapahtuvaa taloudellista toimintaa 
koskevan eurooppalaisen 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa; 
korostaa laadukkaan 
liikenneinfrastruktuurin tärkeyttä ja 
painottaa sen positiivisia vaikutuksia 
elämänlaatuun ja matkailualaan; 
kehottaa tässä yhteydessä kaikkia 
asianomaisia työskentelemään 
tehokkaasti kehitysrahastojen 
hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 8
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. huomauttaa, että taloudellisen 
toiminnan ja matkailun sekä kaikkien 
liikennemuotojen lisääntyminen 
rannikkoalueilla vaikuttaa paikallisiin 
ekosysteemeihin; panee siksi tyytyväisenä 
merkille näitä ongelmia käsittelevän 
yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen; 
kannustaa lisäksi edistämään 
tiedonkeruuta merenkulun alalla ja
rannikkoalueilla;

Or. en

Tarkistus 9
Jamila Madeira

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. odottaa innokkaasti suuntaviivojen 
julkaisemista jäsenvaltioiden kansallisia 
yhdennettyjä meripolitiikkoja varten sekä 
vuosittaisia kertomuksia EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimista tällä alalla;

5. odottaa innokkaasti suuntaviivojen 
julkaisemista jäsenvaltioiden kansallisia 
yhdennettyjä meripolitiikkoja varten sekä 
vuosittaisia kertomuksia EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimista tällä alalla;
suosittaa, että EU, jäsenvaltiot ja 
rannikkoalueet, joilla on olennaista
tietämystä ja tärkeä asema alalla, 
koordinoivat toimintansa tehokkaasti ja 
kaikkia hyödyttävällä tavalla;

Or. pt

Tarkistus 10
Jamila Madeira

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa päätösvallan kuuluvan tällä 
alalla jäsenvaltioille, mutta odottaa 
kuitenkin mielenkiinnolla komission 
julkaisemaa suunnitelmaa merten 
aluesuunnittelun helpottamiseksi 
jäsenvaltioissa;

6. tunnustaa päätösvallan kuuluvan tällä 
alalla jäsenvaltioille, mutta odottaa 
kuitenkin mielenkiinnolla komission 
julkaisemaa suunnitelmaa merten 
aluesuunnittelun helpottamiseksi 
jäsenvaltioissa; huomauttaa, että
talouteen, yhteiskuntaan, alueisiin ja 
ympäristöön liittyvien näkökohtien välillä 
on säilyttävä asianmukainen tasapaino;

Or. pt

Tarkistus 11
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että asianmukainen merien 
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hoito edellyttää asianmukaista
rannikkoalueiden hoitoa ja että on 
otettava huomioon EU:n alueen 
rannikoiden rakennushankkeiden 
vaikutukset ilmastonmuutokseen ja sen 
seurauksena merenpinnan kohoamiseen 
ja eroosioon sekä yhä tuhoisampien 
myrskyjen yleistymiseen; vastustaa uusien 
ydinvoimaloiden tai muiden rakennusten 
rakentamista rannikkoalueille, mikäli 
vaarana on ennaltavarautumisen 
periaatteen ja ympäristön kannalta 
kestävän kehityksen periaatteen vastainen 
toiminta;

Or. pt

Tarkistus 12
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että todellisen esteettömän 
eurooppalaisen meriliikennealueen 
luominen edellyttää, että EU:n 
rannikkoalueiden, saarien ja 
syrjäisimpien alueiden turvallisuutta 
parannetaan kehityksen ja ympäristön 
kestävyyden näkökulmasta;

Or. pt

Tarkistus 13
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa asianomaisia elimiä
ottamaan Erika III 
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-meriturvallisuuspaketin käyttöön 
mahdollisimman pian ja kehottaa 
jäsenvaltioita aloittamaan paketin 
ehdotusten täytäntöönpanon viipymättä, 
jotta taattaisiin tarvittavat oikeudelliset 
keinot onnettomuuksien tai merialueiden 
kehitykselle tuhoisien tapahtumien
estämiseksi sekä niiden jälkitoimia varten, 
ja viittaa tässä yhteydessä Erika- ja 
Prestige-alusten onnettomuuksiin;

Or. pt

Tarkistus 14
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että syrjäisimpien alueiden 
Euroopan unioniin tuoma poikkeuksellinen 
merellinen ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia muun muassa 
innovaation, tutkimuksen, ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden alalla, ja että 
tulevan yhdennetyn eurooppalaisen 
meripolitiikan on hyödynnettävä näitä 
mahdollisuuksia;

8. korostaa, että syrjäisimpien alueiden 
Euroopan unioniin tuoma poikkeuksellinen 
merellinen ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia muun muassa 
innovaation, tutkimuksen, ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden alalla, ja että 
tulevan yhdennetyn eurooppalaisen 
meripolitiikan on hyödynnettävä näitä 
mahdollisuuksia; huomauttaa, että 
liikenteen ja EU:n ulkoisen 
turvallisuuden aloilla näillä alueilla on 
viestinnän kannalta erinomainen sijainti;

Or. pt

Tarkistus 15
Jamila Madeira

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että syrjäisimpien alueiden 8. korostaa, että rannikkoalueiden, saarten 
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Euroopan unioniin tuoma poikkeuksellinen 
merellinen ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia muun muassa 
innovaation, tutkimuksen, ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden alalla, ja että 
tulevan yhdennetyn eurooppalaisen 
meripolitiikan on hyödynnettävä näitä 
mahdollisuuksia;

ja syrjäisimpien alueiden Euroopan 
unioniin tuoma poikkeuksellinen 
merellinen ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia muun muassa 
innovaation, tutkimuksen, ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden alalla, ja että 
tulevan yhdennetyn eurooppalaisen 
meripolitiikan on hyödynnettävä näitä 
mahdollisuuksia; tunnustaa 
huippuosaamiskeskusten perustamisen 
houkuttelevuuden ja suosittaa, että 
rannikkoalueilla sijaitsevia nykyisiä 
yliopistojen tutkimuskeskuksia 
kannustettaisiin ja tuettaisiin;

Or. pt

Tarkistus 16
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että viimeaikaiset 
öljytankkerionnettomuudet ja niiden
aiheuttamat ympäristöhaitat huomioon 
ottaen merenkulkua varten tarvitaan 
selkeät ohjeet sekä kansainvälistä 
yhteistyötä, jotta myös kolmannet maat 
saadaan mukaan noudattamaan samoja 
tai vastaavanlaisia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 17
Jamila Madeira

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. kannattaa komission aloitetta, jonka 
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tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista 
merenkulkualan identiteettiä ja luoda 
mielikuva dynaamisesta ja 
vastuuntuntoisesta Euroopasta, joka on 
sitoutunut suojelemaan ja edistämään 
merenkulkua ulkopuolisten kanssa sekä 
EU:n sisällä;

Or. pt

Tarkistus 18
Jamila Madeira

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. katsoo, että aaltoenergia on 
merkittävä vaihtoehtoinen puhdas 
energianlähde, ja kehottaa komissiota 
ottamaan tämän energiamuodon 
huomioon tulevissa 
toimintasuunnitelmissaan;

Or. pt
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