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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

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;

2. panee myös tyytyväisenä merkille 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston antaman suosituksen, jonka mukaan meripolitiikassa olisi otettava huomioon 
jäsenvaltioiden erilaiset ominaispiirteet ja merialueet, mukaan lukien rannikkoalueet, 
saaret ja syrjäisimmät alueet;

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;

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

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

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

7. kannustaa komissiota pyrkimyksissä luoda esteetön eurooppalainen meriliikennealue ja 
laatia kattava meriliikennestrategia vuosille 2008–2018;

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;

9. toteaa, että yhdennetyllä meripolitiikalla olisi oltava oma rahoituksensa, jossa otettaisiin 
huomioon eri alueiden todelliset erityispiirteet;

10. on yllättynyt ja pahoittelee sitä, ettei komission vuoden 2008 lainsäädäntö- ja 
työohjelmasta annetussa komission tiedonannossa KOM(2007)0640 ole käsitelty
meripolitiikan alalla vuonna 2008 toteutettavia toimia, joiden poisjättäminen on 
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ristiriidassa sen kanssa, että komissiolla on nyt meripolitiikan toimintasuunnitelma.
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