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LYHYET PERUSTELUT

Vihreä kirja Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta on erittäin tervetullut asiakirja, koska 
kuten kirjassa itsessään todetaan:
Voimme jatkossa nauttia mertemme tarjoamista eduista vain, jos kunnioitamme niitä syvästi 
aikana, jolloin niiden resursseja uhkaavat voimakkaat paineet ja kasvava tekninen kykymme 
hyödyntää niitä. Meriympäristön monimuotoisuuden kiihtyvä heikkeneminen erityisesti 
pilaantumisen, ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ylikalastuksen vuoksi on varoitusmerkki, 
jota emme voi jättää huomiotta. (sivut 5–6) 

Komission on korkea aika ryhtyä kehittämään koordinoitua ja johdonmukaista 
meripolitiikkaa. 

Sen lisäksi, että vihreässä kirjassa toistuvasti korostetaan meriympäristön laadun 
heikkenemisen laajuutta, siinä esitetään myös muita tärkeitä seikkoja, joihin valmistelija 
yhtyy: 
– meriympäristön heikkeneminen vähentää työllisyysmahdollisuuksia,
– EU:n politiikkaa on kehitettävä kansainvälisessä yhteydessä,
– ympäristön kannalta kestävän kehityksen varmistavien uusien teknologioiden kehittäminen 
ja käyttöönotto voi luoda työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia, 
– meriympäristön käyttöä koskevat tiedot ovat heikkoja (tietojen puute, tiedot eivät ole 
vertailukelpoisia jäsenvaltioiden kesken jne.), ja vihreä kirja sisältää parannusehdotuksia.

Meriympäristön käyttöä koskevaa suunnittelua tarvitaan kipeästi, ja sen olisi perustuttava 
ekosysteemi huomioon ottavaan lähestymistapaan, jolla toimintaa voidaan tarvittaessa 
rajoittaa (ks. s. 34). Vihreässä kirjassa todetaan, että meripolitiikka perustuu kahteen 
pilariin - Lissabonin strategia sekä meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskeva 
teemakohtainen strategia. Valmistelija myöntää, että talouskasvun ja ympäristönsuojelun 
vaatimusten yhteensovittaminen voi olla vaikeaa, mutta katsoo, että talouskasvun lyhyen 
aikavälin etujen liiallinen korostaminen voi pitkällä aikavälillä johtaa huomattaviin 
vahinkoihin sekä ympäristön että talouden kannalta. Vihreän kirjan valossa on selvää, että 
komissio tunnustaa, että meriympäristön suojeluun sitoutuminen voi antaa mahdollisuuksia 
taloudelliseen kasvuun - kirjassa mainitaan offshore-energiantuotanto, puhtaammat 
meriliikenteen ja laivanrakennuksen muodot sekä muut teknologiat, joilla voidaan varmistaa 
ympäristön kannalta kestävä kehitys.

Valmistelija kehottaa komissiota varmistamaan, että meristrategiadirektiiviä, joka EU:n 
mertensuojelusitoumuksen lainsäädännöllinen tukipylväs, ei heikennetä sen lopullisen 
hyväksymisen yhteydessä eikä meripolitiikkaa koskevien neuvottelujen tuloksena. On 
erityisen tärkeää säilyttää sen sisältämä ympäristön hyvän tilan määritelmä sekä patistaa 
jäsenvaltioita panemaan täysin täytäntöön muu ympäristölainsäädäntö, kuten 
elinympäristödirektiivi, Natura 2000 ym.

Ilmastonmuutos on EU:n ja muun maailman kannalta niin perustavalaatuisen tärkeä asia, että 
päästöjen vähentämiseen tähtäävän kampanjan on oltava yksi EU:n keskeisimmistä 
painopisteistä. Liikenne kaikissa muodoissaan (lento-, maantie- ja meriliikenne) muodostaa 
yhä kasvavan osan kasvihuonepäästöjen kokonaismäärästä, ja komission on kiireesti 
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esitettävä niiden vähentämistä koskevia ehdotuksia, jotka lisäksi edistäisivät työllisyyttä, kun 
kehitetään teknologista asiantuntemusta, jota muut maat tarvitsevat.

Lopuksi on todettava, että yksi aihe loistaa vihreässä kirjassa poissaolollaan. Asevoimat 
mainitaan ainoastaan tekijänä, joka voi vaikuttaa myönteisesti meripolitiikkaan etsintä- ja 
pelastuspalvelujen, lainvalvonnan jne. alalla. Siinä ei mainita ympäristötuhoja, joita 
jäsenvaltioiden asevoimat ja niiden toiminta aiheuttavat. Tämä puute olisi mainittava 
päätöslauselmassa.
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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieleen 14. marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta1 ja 
toistaa erityisesti seuraavat vaatimukset:

• EU:n yleisenä tavoitteena on oltava merten kestävä käyttö ja merten ekosysteemien 
säilyttäminen, mukaan luettuna vahva EU:n mertensuojelupolitiikka, jolla estetään 
biologisen monimuotoisuuden vähenemisen ja meriympäristön heikkenemisen 
jatkuminen,

• on laadittava yhteinen EU:n laajuinen ympäristön hyvän tilan määritelmä,

• Euroopan ympäristöviraston on säännöllisesti esitettävä meriympäristöä koskevia 
arvioita, mikä edellyttää kansallisten tietojen keruun, raportoinnin ja vaihtamisen 
parantamista,

• tulevan meristrategiadirektiivin (KOM(2005)0505 – C6-0346/2005 –
2005/0211(COD)) hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä on tunnustettava 
naapurivaltioiden kanssa ennakkoon suoritettavan kuulemisen, koordinoinnin ja 
yhteistyön tärkeys parlamentin 14. marraskuuta 2006 esittämässä kannassa 
korostetulla tavalla2;

2. korostaa, että puhdas meriympäristö, joka on biologisesti riittävän monimuotoinen 
varmistamaan sen muodostavien ekosysteemien asianmukaisen toiminnan, on Euroopan 
kannalta tärkeä; korostaa lisäksi, että merialueiden luontainen arvo merkitsee sitä, että 
EU:n meriympäristön hyvän tilan tarjoamat edut ulottuvat pitemmälle kuin meren, 
rannikkovesien ja jokialueiden eri komponenttien hyödyntämisestä saataviin mahdollisiin 
taloudellisiin etuihin, ja että siksi EU:n meriympäristön säilyttäminen ja monissa 
tapauksissa sen kunnostaminen on välttämätöntä;

3. on siten vakuuttunut siitä, että meriympäristön uusiutuvia luonnonvaroja voidaan käyttää 
ja olisi käytettävä kestävällä tavalla siten, että niiden hyödyntäminen ja siitä saatavat 
taloudelliset edut voivat jatkua pitkällä aikavälillä;

4. on huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista meren ekosysteemeihin jopa parhaissa 
ilmaston suojelua koskevissa ennusteissa, ja kehottaa kiinnittämään aiheellista huomiota 
siihen, että näistä vaikutuksista aiheutuvat muut stressitekijät lisäävät meriympäristön 
haavoittuvuutta; korostaa, että merellä tapahtuvasta toiminnasta aiheutuviin 
kasvihuonekaasupäästöihin on kiireellisesti puututtava tehokkain toimenpitein;

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. panee merkille, että suurin osa meriympäristön pilaantumisesta aiheutuu maissa olevista 
lähteistä, mukaan luettuna mutta ei niihin rajoittuen maataloudesta huuhtoutuvat ravinteet 
ja teollisuuden päästöt, joilla on erityisen tuhoisia vaikutuksia suljetuilla ja lähes 
suljetuilla merialueilla; korostaa, että EU:n on kiinnitettävä erityistä huomiota näihin 
alueisiin ja toteutettava toimenpiteitä lisäsaastumisen rajoittamiseksi ja estämiseksi;

6. katsoo, että on merta pilaavien aineiden vähentäminen on välttämätöntä, jotta 
varmistetaan, että EU:sta peräisin olevat kalaelintarvikkeet eivät ole saastuneita;

7. katsoo, että kaiken EU:n ympäristölainsäädännön (mm. vesipuitedirektiivi1, 
elinympäristödirektiivi2 ja lintudirektiivi3, nitraattidirektiivi4, meripolttoaineiden rikkiä 
koskeva direktiivi5, merten pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia koskeva direktiivi6) 
täysimittainen ja ajoissa tapahtuva täytäntöönpano on meriympäristön laadun 
säilyttämisen kannalta ratkaisevan tärkeää ja että komission olisi käytettävä kaikkia 
mahdollisia painostuskeinoja kannustaakseen jäsenvaltioita tekemään niin, mukaan 
luettuna tarvittaessa oikeustoimet;

8. muistuttaa komissiolle aikaisemmin osoittamastaan kehotuksesta tutkia eurooppalaisen 
merivartioston perustamisen mahdollisuutta, kun tarkastellaan EU:n
ympäristölainsäädännön valvonnan parantamista ja merten pilaantumisen estämistä;

9. on vakuuttunut siitä, että EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohtaan kirjatun 
ennalta varautumisen periaatteen on muodostettava EU:n merialueiden kaikkien 
hyödyntämistapojen perusta; korostaa, että tieteellisen varmuuden puutetta ei siten pitäisi 
pitää ehkäisevän toiminnan viivyttämisen tekosyynä;

10. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuun käsitteen arvo on merten suojelun yhteydessä 
lainsäädäntöön verrattuna rajallinen, ja katsoo siksi, että yhteisön 
ympäristönsuojeluohjelmaa on jatkossakin tuettava asianmukaisella oikeusperustalla, jota 
vahvistetaan vapaaehtoisilla toimenpiteillä, joita toteuttavat yritykset, jotka haluavat 
osoittaa vastuullista käyttäytymistä;

11. korostaa, että EU:n on toimittava kansainvälisellä tasolla aktiivisesti meriasioiden 
hallinnossa, jotta voidaan edistää merenkulkutalouden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä 
vaarantamatta merellä tapahtuvan toiminnan ympäristölliseen kestävyyteen liittyviä 
tavoitteita;

  
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 
23. lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista).
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7 (neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21. toukokuuta 1992, luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta).
3 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1 (neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2. huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta).
4 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1 (neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12. joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta).
5 EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13 (neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26. huhtikuuta 1999, tiettyjen 
nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta).
6 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7. syyskuuta 
2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä 
seuraamuksista).
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12. tunnustaa, että rannikkoalueilla on tärkeä merkitys, kun tarkastellaan uusiutuvaa energiaa, 
joka muodostaa ratkaisevan tärkeän ja kiinteän osan EU:n pyrkimyksissä kohti 
maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumista; korostaa, että tästä syystä tarvitaan 
asianmukaista kaavoitusta, joka antaa mahdollisuuden rakentaa tuuli- ja 
vuorovesienergian sekä muiden energiamuotojen tuottamiseen käytettäviä laitoksia siten, 
että minimoidaan konfliktit muiden meriympäristön käyttäjien kanssa ja vältetään 
ympäristön heikkeneminen; pitää tervetulleena, että uusiutuvan energiantuotannon ala 
tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia työllisyyden ja teknisen asiantuntemuksen 
kehittämiselle Euroopassa;

13. vahvistaa meristrategiadirektiivistä 14. marraskuuta 2006 esittämänsä kannan erityisesti 
suhteessa kieltoihin ja/tai kriteereihin, jotka koskevat järjestelmällistä/tahallista kiinteiden, 
nestemäisten tai kaasumaisten aineiden hävittämistä veteen, merenpohjaan tai sen alaisiin 
kerrostumiin; katsoo lisäksi, että hiilidioksidin mahdolliseen varastointiin meren pohjaan 
ja sen alaisiin kerrostumiin olisi sovellettava kansainvälisen lain mukaista lupamenettelyä, 
neuvoston asetuksen 85/337/ETY1 mukaista etukäteen suoritettavaa ympäristövaikutusten 
arviointia ja asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia sekä säännöllistä valvontaa ja 
seurantaa;

14. vaatii, että kaikessa rakennussuunnittelussa, jota sovelletaan yhteisön pitkällä rantaviivalla 
kaupunkirakentamiseen, teollisuusalueisiin, satamiin ja pienvenesatamiin, 
virkistyskäyttöön jne., on nimenomaisesti otettava huomioon ilmastonmuutoksen 
seuraukset ja niihin liittyvä merenpinnan nousu, mukaan luettuna myrskyjen ja kasvavan 
aallonkorkeuden lisääntyvä esiintyminen ja voimakkuus; vaatii, että rannikkoalueille ei 
rakenneta uusia ydinvoimaloita;

15. katsoo, että "klusteroinnilla" voisi olla myönteisiä vaikutuksia meriympäristöön, jos 
elinympäristöjen suojelu, pilaantumisen valvonta ja muut ympäristöteknologiat 
sisällytetään klustereiden suunnitteluun ja toteuttamiseen jo suunnitteluvaiheessa; panee 
merkille, että parhaiden ympäristökäytäntöjen jakamisen olisi muodostettava 
klusterikäsitteen keskeinen osa;

16. pitää tervetulleena, että komissio tunnustaa, että vakaan sääntely-ympäristön 
varmistaminen edellyttää "kattavaa tilankäytön suunnittelun järjestelmää"; katsoo, että 
tilankäytön suunnittelussa ratkaisevana kriteerinä on pidettävä sitä, että toiminnot 
järjestetään siten, että ympäristöä vahingoittavan toiminnan vaikutus pidetään poissa 
ekologisesti herkiltä alueilta; vaatii tässä yhteydessä käyttämään strategista 
ympäristöarvioinnin välinettä2;

17. vaatii kuitenkin, että rannikkovyöhykkeiden hallinnoinnin yhtenä ydintavoitteena on 
oltava meriympäristön todellinen suojeleminen pikemmin kuin muutamien 
esimerkkialueiden varaaminen suojelemisen symboliksi;

  
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40 (neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27. kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten 
ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista).
2 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 
27. kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista).
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18. yhtyy tässä suhteessa komission näkemykseen, jonka mukaan ihmisen toiminnalla on 
väestötiheyteen ja teolliseen toimintaan liittyvät luonnolliset rajat, joiden puitteissa 
tapahtuvan toiminnan rannikkovyöhykkeet voivat sietää ilman vakavaa ja mahdollisesti 
peruuttamatonta ympäristön heikkenemistä; tukee siksi komission ajatusta siitä, että 
tarvitaan kattava tutkimus, jotta nämä rajat voidaan paremmin tunnistaa ja jotta ennusteet 
ja suunnitelmat voidaan laatia vastaavalla tavalla;

19. hyväksyy vihreässä kirjassa esitetyn näkemyksen, jonka mukaan meriympäristön tilaa ja 
siellä tapahtuvia tai siellä vaikuttavia toimintoja koskevan tiedon saantiin liittyy 
merkittäviä ja vakavia ongelmia; tukee siksi kehotusta, jonka mukaan tietojen keruuseen, 
kartoittamiseen ja seurantaan sekä alusten jäljittämiseen jne. käytettäviä ohjelmia on 
parannettava huomattavasti siten, että siihen osallistuvat jäsenvaltiot, komissio ja muut 
yhteisön elimet, kuten Euroopan ympäristövirasto ja Euroopan meriturvallisuusvirasto;

20. panee merkille, että vihreässä kirjassa mainitaan useita hyödyllisiä tapoja, joilla asevoimat 
voivat osallistua toimintaan, mukana luettuna etsintä- ja pelastustoiminta, katastrofiapu ja 
merivalvonta; pahoittelee kuitenkin sitä, että siinä ei mainita asevoimien aiheuttamaa 
ympäristön heikkenemistä, kuten aseiden testaus, vedenalainen kaikuluotaus, 
laivastotukikohtien ym. rakentaminen; vaatii tämän vuoksi, että asevoimien toiminta 
sisällytetään täysin meripolitiikkaan ja että siihen sovelletaan täysin ympäristövaikutusten 
arviointia ja ympäristövastuuta.


