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EU:n tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen 
näkemys
Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. heinäkuuta 2007 Euroopan unionin tulevasta 
meripolitiikasta: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys (2006/2299(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan komission vihreän kirjan "Euroopan unionin tuleva 
meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys"
(KOM(2006)0275),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon saarista sekä luonnollisista ja taloudellisista rajoituksista 
aluepolitiikassa 15. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus-
ja energiavaliokunnan, kalatalousvaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot 
(A6-0235/2007),

A. katsoo, että meret ja valtameret vaikuttavat ratkaisevasti EU:n maantieteelliseen 
ulottuvuuteen ja vaurauteen sen syrjäisimpien alueiden kautta ja "tarjoavat" EU:lle 
320 000 kilometrin pituisen rantaviivan; ottaa huomioon, että kolmannes Euroopan 
väestöstä asuu rannikolla, mukaan lukien saarilla asuvat 14 miljoonaa ihmistä,

B. ottaa huomioon, että meriala ja -palvelut raaka-aineet pois luettuna tuottavat 3–
6 prosenttia ja rannikkoalueet yhteensä 40 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta 
(BKT); ottaa huomioon, että 90 prosenttia EU:n ulkomaankaupasta ja 40 prosenttia 
EU:n sisäkaupasta kuljetetaan meritse, ja että EU:n laivaston osuus maailman 
laivastosta on 40 prosenttia,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin strategian soveltaminen meripolitiikkaan ei koske 
ainoastaan kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä tavoitteita, vaan sillä on oltava 
vaikutusta myös strategian muihin pilareihin, kuten kestävämmän ja laadukkaamman 
merialan työllisyyden kehittämiseen EU:ssa,

D. ottaa huomioon, että Euroopan valtameret ja meret muodostavat merkittäviä 
liikenneväyliä, joiden kautta kulkee huomattava osa kokonaisliikennemääristä; katsoo, 
että valtamerissä ja merissä on vielä huomattavaa potentiaalia maailmanlaajuista 
kapasiteettia ajatellen ja katsoo, että valtamerillä ja merillä ei ole ainoastaan tärkeä
ekologinen arvo vaan myös yhteiskunnallinen ja taloudellinen arvo,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0082.



E. ottaa huomioon, että laivaliikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 
4 prosenttia, mikä vastaa 1 000 miljoonaa tonnia, ja ottaa huomioon, että meriliikenteen 
päästöt eivät kuulu Kioton pöytäkirjan piiriin; ottaa huomioon, että Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) tekemän tutkimuksen mukaan meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt kasvavat vuoteen 2020 mennessä yli 70 prosenttia; ottaa 
huomioon, että hiilidioksidin lisäksi myös suuria määriä muita kasvihuonekaasuja 
pääsee ilmakehään alusten jäähdytysjärjestelmistä,

F. ottaa huomioon, että merenkulkua koskevat innovoivat ajatukset johtavat suorituskyvyn 
kasvamiseen monilla merenkulun toiminnan aloilla ja katsoo, että Euroopan 
laivanrakennus- ja laivankorjausteollisuus on tarvikkeiden valmistajien ja 
palveluntarjoajien verkostoineen antaa maailmanlaajuisesti käyttövoimaa merialan 
kalustoa koskeviin innovointeihin,

G. toteaa, että laivaus tuottaa tonnia ja mailia kohden laskettuna vähemmän 
kasvihuonekaasuja kuin kaikki muut liikennemuodot ja että tekninen edistyminen lisää 
jatkuvasti alan tehokkuutta; katsoo, että ilmenee lujaa poliittista tahtoa laivauksen 
edistämiseen keinona vähentää rahtiliikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä,

H. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman arvioiden mukaan 
noin 80 prosenttia merten saastumisesta aiheutuu maalta tulevista jätevesistä,

I. ottaa huomioon, että meriliikenne aiheuttaa myös merkittäviä määriä erilaisten
jätevesien päästöjä meriin, mukaan luettuna säiliöiden puhdistuksen jätevedet, alusten 
keittiöiden, pesuloiden ja saniteettitilojen jätevedet, painolastivedet sekä tahattomat 
öljypäästöt käytön aikana; ottaa huomioon, että aluksen käytön aikana mereen putoaa 
myös erilaisia kiinteitä jätteitä ja että vain pieni osa niistä toimitetaan satamien 
keräyspisteisiin, samalla kun suurin osa joko poltetaan avomerellä tai vain heitetään yli 
laidan,

J. ottaa huomioon, että suuret alukset kuljettavat mukanaan suuria määriä bunkkeriöljyä 
käyttöönsä ja että kyseinen öljy voi onnettomuustapauksessa aiheuttaa ja on aiheuttanut 
huomattavia ekologisia vahinkoja, joita koskevat korjauskeinot ovat vähäiset,

K. ottaa huomioon, että virallisten arvioiden mukaan noin 80 prosenttia 
merionnettomuuksista aiheutuu suoraan inhimillisestä erehdyksestä,

L. ottaa huomioon, että tällä hetkellä suurin osa suurista aluksista romutetaan 
kehitysmaiden romutustelakoilla sietämättömissä sosiaalisissa ja ekologisissa 
olosuhteissa ja että useimmissa tapauksissa alusten myynnillä Euroopan ulkopuolisille 
ostajille kierretään vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn 
valvontaa koskevaa Baselin yleissopimusta, jonka mukaisesti kyseiset alukset ovat 
vaarallisena jätteenä vientikiellossa,

M. ottaa huomioon, että vedenpinta on kohonnut, mikä vaarantaa rannikkoalueet, niiden 
väestön ja elinkeinotoiminnan, kuten rannikkomatkailun,

N. katsoo, että valtamerillä ja merillä harjoitettavan toiminnan monimuotoisuus edellyttää 
jäsenvaltioilta ja niiden viranomaisilta joustavaa aluesuunnittelua,



O. ottaa huomioon, että muissa liikennemuodoissa EU on yksi maailman edelläkävijöistä 
haitallisten aineiden päästöjen raja-arvojen osalta ja että sen vuoksi EU:n teollisuudesta 
on tullut yksi maailman innovatiivisimmista, ja ottaa huomioon, että Euroopan 
teollisuuden kestävä tulevaisuus pitkällä aikavälillä voidaan varmistaa vain 
innovoinnilla,

P. ottaa huomioon, että nyt EU:lla on Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA), 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan 
viraston (FRONTEX), kalastuksenvalvontaviraston ja ympäristökeskuksen myötä useita 
virastoja, joilla kaikilla on meriin liittyviä tehtäviä, ja että näiden välillä ei 
ilmeisestikään ole minkäänlaista virallista vaihtoa,

Q. ottaa huomioon, että merten moottoritiet ovat kuuluneet vuodesta 2004 Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen 30 ensisijaiseen hankkeeseen, mutta edistystä ei ole 
juurikaan havaittavissa,

R. ottaa huomioon, että valtameret ja meret ovat maailman kaiken elämän perusta ja niillä 
on merkittävä asema ilmastonmuutoksessa; katsoo, että niiden luonnonvarojen suojelun 
ja kestävän kehityksen on oltava yhdennetyn meripolitiikan merkittävänä tavoitteena; 
ottaa huomioon, että neljäsosa merten kalakannoista on vaarassa ja että tästä 
neljäsosasta 17 prosenttia on liikakalastettu ja 7 prosenttia supistunut huomattavasti ja 
vain 1 prosentti kasvaa jälleen hitaasti, ja ottaa huomioon, että 52 prosenttia 
kalakannoista on jo liikakalastettu niin, ettei niiden määrän kasvu ole enää mahdollista; 
ottaa huomioon, että tutkijat varoittavat, että kaupallinen kalastus voi romahtaa jo 
vuosisadan puolivälissä (vuonna 2048),

S. ottaa huomioon, että kalastus on erittäin säännelty talouden ala ja sen vuoksi on 
toteutettava toimia tämän sääntelyn onnistumiseksi käytännössä sekä hyvien tulosten 
saavuttamiseksi; ottaa huomioon, että kestävien kalakantojen saavuttamiseksi on tarpeen 
ottaa huomioon kalakantojen tilaan vaikuttavia eri tekijöitä, kuten ilmastonmuutos, 
saalistajat, saaste, öljyn ja kaasun tutkimukset ja poraukset, merialueiden tuulipuistot 
sekä hiekan ja soran otto,

T. ottaa huomioon, että 20 vuoden aikana EU:n kalastusala on muuttunut 
ilmastomuutoksen ja ihmisten toiminnan kaltaisten ulkoisten tekijöiden johdosta, ja 
katsoo, että koska tällaisen muutoksen näytöt ovat jo ilmeiset Pohjanmeren turskan 
osalta, on ratkaisevan tärkeää torjua ilmastonmuutoksen syitä tehokkaasti,

U. ottaa huomioon merten ja valtamerten merkittävän aseman vaihtoehtoisiin 
energialähteisiin perustuvassa energiatuotannossa ja energian toimitusvarmuuden 
parantamisessa,

V. katsoo, että on syytä tunnustaa Euroopan syrjäisten alueiden ja saarten erityispiirteet 
laittoman maahanmuuton, luonnonkatastrofien ja liikenteen yhteydessä sekä niiden 
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen,

W. ottaa huomioon, että suuri osuus EU:n ulkorajoista sijaitsee merellä ja että tämän 
osuuden valvonta ja suojeleminen aiheuttaa rannikkojäsenvaltioille lisääntyneitä 
kustannuksia,



X. ottaa huomioon, että Välimeri ja Mustameri jakautuvat EU:n jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden kesken, joista viime mainituilla on vähemmän resursseja 
ympäristömääräysten sekä turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen,

1. on tyytyväinen edellä mainittuun vihreään kirjaan ja tukee meripolitiikan yhdennettyä 
lähestymistapaa, jossa ensimmäistä kertaa kuvataan meripolitiikan aloja, kuten telakoita, 
laivaliikennettä, meriturvallisuutta, matkailua, kalastusta, satamapolitiikkaa, 
meriympäristöä, tutkimusta, teollisuutta, aluesuunnittelua ja muita aloja sekä 
korostetaan niiden keskinäistä riippuvuutta; näkee EU:lla ja sen jäsenvaltioilla 
mahdollisuuden kehittää tulevaisuuteen suuntautunutta meripolitiikkaa, joka koostuu 
meriympäristön suojelun ja innovatiivisen, älykkään merten hyödyntämisen järkevästä 
yhdistelmästä ja jonka ytimenä pysyy kestävyyden varmistaminen; katsoo, että EU:lla 
on mahdollisuus tulla innovatiivisen ja kestävän meripolitiikan edelläkävijäksi ja että 
tämä edellyttää jäsenvaltioiden yhteistä tahtoa; toteaa, että Euroopan parlamentti arvioi 
tulevaisuudessa jokaisen puheenjohtajavaltion sen mukaan, miten EU:n meripolitiikan 
alalla on edistytty;

2. pitää myönteisenä meripolitiikkaa, jossa edellytetään merialan asioita koskevien 
poliitikkojen, toimien ja päätösten integroimista ja jossa edistetään Euroopan 
valtameriin ja meriin vaikuttavien toimijoiden toiminnan yhteensovittamisen, 
avoimuuden ja yhteistyön parantamista;

3. huomauttaa, että koska vastuu meriä koskevista politiikan aloista ja toimista on 
jakautunut EU:n viranomaisille, kansallisille hallituksille sekä alue- ja 
paikallisviranomaisille, kaikilla hallintotasoilla olisi pyrittävä koordinoidumpaan 
lähestymistapaan sekä varmistamaan, että merialaa koskevissa toimissa otetaan 
täysimääräisesti huomioon moninaiset vuorovaikutukset;

4. kehottaa komissiota noudattamaan edellä mainitussa 15. maaliskuuta 2007 annetussa 
päätöslauselmassa esitettyjä suosituksia ja erityisesti asettamaan etusijalle saarista 
vastaavan hallinnollisen yksikön perustamisen komission alaisuuteen ja tällä tavoin 
kehittämään kauan odotettua alojen rajat ylittävää lähestymistapaa kyseisten alueiden 
ongelmiin sekä erittelemään saaret asianmukaisesti EU:n tilasto-ohjelmassa suhteessa 
tulevaan meripolitiikkaan;

5. tukee periaatetta, että Euroopan meripolitiikka kytketään Lissabonin strategiaan 
talouskasvun ja työpaikkojen vahvistamiseksi kestävällä tavalla ja tieteellisen 
tietämyksen perusteella; korostaa meriliikenteen merkitystä liikennemäärien ja 
talousvaikutusten kannalta; kannustaa komissiota tarkastelemaan nykyistä lainsäädäntöä 
uudelleen komission tekemän, lainsäädäntötyön parantamista koskevan aloitteen ja 
Lissabonin strategian hengessä ja yhteydessä; painottaa, että sekä komissiossa että 
jäsenvaltioissa olisi asetettava etusijalle nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon 
parantaminen ja tehostaminen; korostaa käytännön aloitteista saatavaa eurooppalaista 
lisäarvoa esimerkiksi jäsenvaltioiden toimintaa paremmin yhteen sovitettaessa ja 
yhteistyötä parannettaessa mahdollisten päällekkäisyyksien tai ristiriitaisuuksien 
välttämiseksi;

Ilmastonmuutos meripolitiikan suurimpana haasteena



6. korostaa, ottaen huomioon nykyisen ilmastonmuutosta koskevan keskustelun ja 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen ilmastoarvioinnin julkistamisen, 
että kaikille osapuolille täytyy olla selvää, että toiminnan aika on ollut jo kauan ja että 
yhteisöllä on enää 13 vuotta aikaa estää uusilla teknologioilla ilmastokatastrofi; panee 
merkille, että konkreettisia vaikutuksia raportin mukaan ovat maailmanlaajuisesti 
merenpinnan nousu, joka on erityisen haitallinen rannikkovaltioille, helleaallot, tulvat, 
myrskyt, metsäpalot ja kuivuudet; korostaa, että ongelmia voivat aiheuttaa myös 
ilmastopakolaiset sekä muut kansainväliseen turvallisuuteen liittyvät ongelmat, jotka 
johtuvat mahdollisista kiistoista maailman yhteisistä luonnonvaroista;

7. korostaa, että EU:n on otettava ilmastonmuutoksen torjunnassa johtajan ja tiennäyttäjän 
asema; tähdentää, että yhteisön olisi käytettävä vahvuuksiaan tutkimuksen ja 
innovaation alalla, otettava edelläkävijän rooli ja esiinnyttävä päättäväisesti 
kansainvälisellä tasolla;

8. korostaa, että rannikolla ja merellä tuotettavaa tuulivoimaa voidaan kehittää 
merkittävästi ja että se voisi edistää suuresti ilmastonsuojelua, ja pyytää siksi komissiota 
toteuttamaan toimia ja perustamaan tuulivoimasta vastaavan osaston tai 
koordinointiyksikön ja käynnistämään tuulivoimaa koskevan toimintasuunnitelman;

9. korostaa, että Euroopan unionin meripolitiikan on oltava merkittävässä roolissa
torjuttaessa ilmastonmuutosta vähintään kolmen politiikan avulla: ensinnäkin alusten 
päästöjä, kuten hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä sekä typen oksidien päästöjä, on 
vähennettävä rajusti; toiseksi päästökauppaa on ryhdyttävä soveltamaan myös 
merenkulussa ja kolmanneksi aluksilla on otettava käyttöön uusiutuvia energialähteitä, 
kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, ja niiden käyttöä on edistettävä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan säädöksiä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi tehokkaasti merialueilla ja 
kehottaa Euroopan unionia aloittamaan päättäväiset toimet merien sisällyttämiseksi 
kansainvälisiin ilmastosopimuksiin;

10. on huolestunut raporteista, joiden mukaan meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat 
aikaisempia arvioita suurempia, jopa viisi prosenttia kaikista päästöistä, ja niiden 
arvioidaan lisääntyvän jopa 75 prosentilla tulevien 15–20 vuoden aikana, jos 
suuntaukseen ei puututa; huomauttaa, että kalastusalukset aiheuttavat merkittäviä 
kasvihuonekaasupäästöjä; panee merkille, että kansainvälisen merenkulkujärjestön 
(IMO) puitteissa ei ole edistytty tämän asian osalta, vaikka toimivaltuudet annettiin 
Kioton pöytäkirjassa kymmenen vuotta sitten;

11. tunnustaa, että jotta meristrategiasta tulisi meripolitiikan "ympäristöpilari", eri politiikan 
alojen on täydennettävä täysin toisiaan, jotta varmistetaan EU:n toimintatavan 
johdonmukaisuus; tunnustaa, että hiilidioksidin säilöminen merenpohjan alaisiin 
kerrostumiin voi muodostaa osan toimenpiteistä, joilla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään, ja kehottaa luomaan selkeät lainsäädäntö- ja 
sääntelypuitteet tämän tekniikan hyödyntämiselle;

12. vaatii, että rakennussuunnittelussa, jota sovelletaan yhteisön pitkällä rantaviivalla, eli 
kaupunkirakentamiseen, teollisuusalueisiin, satamiin ja pienvenesatamiin, 
virkistyskäyttöön ja niin edelleen, on nimenomaisesti otettava huomioon 
ilmastonmuutoksen seuraukset ja niihin liittyvä merenpinnan nousu, mukaan luettuna
myrskyjen ja kasvavan aallonkorkeuden lisääntyvä esiintyminen ja voimakkuus;



13. painottaa, että toiminnan tehostamiseksi on tärkeää soveltaa samanlaista integroitua 
lähestymistapaa kuin rannikkoalueiden yhdennetyssä käytössä ja hoidossa;

Parempi eurooppalainen merenkulku paremmilla eurooppalaisilla laivoilla

14. korostaa, että meriliikenne on erottamaton osa maailmanlaajuista talousjärjestelmää ja 
että tavarankuljetus meritse kuuluu tällä hetkellä vähiten ympäristöä kuormittaviin 
liikennemuotoihin; katsoo, että siitä huolimatta merenkulku aiheuttaa ympäristölle 
huomattavaa kuormitusta ja että siksi Euroopan merten ympäristönsuojelu ja 
taloudellinen hyödyntäminen on ehdottomasti tasapainotettava kestävällä tavalla niin, 
että ympäristön kestävyyden varmistaminen on ehdottomasti ensisijainen tavoite; 
kehottaa komissiota turvaamaan tämän tasapainottamisen suunnitellessaan meri- ja 
satamapolitiikkaa koskevia tulevia ehdotuksiaan;

15. korostaa, että meriliikenteen edistäminen kestävänä kuljetusmuotona edellyttää satamien 
ja satama-alueiden kehittämistä ja laajentamista; toteaa, että satamat sijaitsevat usein 
luontotyyppi1- ja lintudirektiivin2 nojalla suojelluilla Natura 2000 alueilla tai niiden 
vieressä ja tähdentää, että tarvitaan rakentavaa lähestymistapaa ja satamayhtiöiden ja 
luonnonsuojeluelinten välisiä aloitteita, jotta saadaan aikaan satamaviranomaisten, 
sääntelyviranomaisten ja laajemmin yhteiskunnan kannalta hyväksyttäviä ratkaisuja, 
joissa noudatetaan direktiivin henkeä ja tavoitteita ja samalla annetaan satamien 
säilyttää keskeinen asema maailmanlaajuisen liikenteen solmukohtina;

16. katsoo, että Euroopan meripolitiikalla olisi pyrittävä säilyttämään Euroopan 
merenkulkualan ja erityistoimintojen asema ja lujittamaan sitä ja välttämään politiikkaa,
joka edistäisi alusten siirtymistä kolmansien maiden lippujen alle, mikä vaarantaisi 
merien turvallisuuden ja suojelemisen ja köyhdyttäisi Euroopan taloutta; korostaa, että 
meriympäristöä kyettäisiin suojelemaan paremmin kansainvälisillä säännöksillä, joita 
sovelletaan kaikkiin aluksiin lipusta ja käyntisatamasta riippumatta;

17. katsoo, että innovatiivinen ja kilpailukykyinen Euroopan merenkulun 
valmistusteollisuus on ratkaisevan tärkeää Lissabonin strategian mukaiselle kestävälle 
kasvulle; korostaa, että Euroopan telakoiden viime vuosien myönteisen kehityksen ei 
pitäisi johtaa itsetyytyväisyyteen, kun otetaan huomioon, että muualla 
tuotantokapasiteetti kasvaa, ja vaatii siksi lisätoimia kilpailukyvyn parantamiseksi ja 
yhdenvertaisten toimintaedellytysten turvaamiseksi;

18. kehottaa painokkaasti komissiota tukemaan WTO:ssa Euroopan telakoita, jotka joutuvat 
jatkuvasti alttiiksi epäoikeudenmukaiselle kilpailulle Aasian laivanrakentajien kanssa;

19. pitää komission työasiakirjaa LeaderSHIP 2015 -strategian edistymisestä 
(KOM(2007)0220) myönteisenä ja korostaa erityisesti sen teollisuuspolitiikkaa 
koskevan uuden kattavan lähestymistavan menestystä, jonka soveltamisessa 
LeaderSHIP 2015 toimi pioneerina yhtenä ensimmäisistä alakohtaisista aloitteista;

  
1 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21. toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä 

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
2 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2. huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta 

(EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1).



20. korostaa, että merisatamien toiminnan (rajat ylittävän) yhteen sovittamisen ja yhteistyön 
parantaminen ja vastuiden parempi tasapainottaminen Euroopan satamien kesken voivat 
edistää merkittävästi kestämättömien maakuljetusten välttämistä;

21. ei näe esteenä EU:n edelläkävijän asemaa tiukkojen raja-arvojen asettajana, vaan EU:n 
teollisuuden mahdollisuutena; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita ja yhteisöä 
edistämään entistä tehokkaampien ja puhtaampien laiva- ja satamatekniikoiden 
tutkimusta ja kehitystä;

22. ottaa huomioon, että aluksista syntyvien ilmansaasteiden määrä ylittää 
lähitulevaisuudessa mantereella sijaitsevista lähteistä syntyvien saasteiden määrän, ja 
toistaa ilmanlaatua koskevan teemakohtaisen strategian puitteissa esittämänsä pyynnön 
siitä, että komissio ja jäsenvaltiot toteuttaisivat pikaisia toimia meriliikenteen päästöjen 
vähentämiseksi ja että komissio esittäisi ehdotuksia seuraavista kysymyksistä:

– typenoksidipäästöjä koskevien standardien laatiminen EU:n satamia käyttäville 
aluksille;

– Välimeren ja Koillis-Atlantin nimeäminen rikkipäästöjen valvonta-alueiksi 
MARPOL-yleissopimuksen nojalla;

– polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuden laskeminen 1,5 prosentista 
0,5 prosenttiin rikkipäästöjen valvonta-alueilla liikennöivien matkustaja-alusten 
osalta;

– verotuksellisten toimenpiteiden, kuten verojen tai maksujen käyttöönotto 
aluksista syntyville rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöille;

– vähäisiä rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä aiheuttavia aluksia suosivien 
eriytettyjen satama- ja vesiväylämaksujen käyttöönoton kannustaminen;

– maasähkön käytön edistäminen satamassa olevissa aluksissa;

– EU:n direktiivin antaminen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden 
laadusta;

23. katsoo, että meriliikenteen fossiilisten polttoaineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen on erittäin suuria mahdollisuuksia, erityisesti kyseisten polttoaineiden 
käyttöä edistävien verokannustimien sekä tehokkaampien T&K-kannustimien avulla ja 
edistämällä muun muassa biopolttoaineiden käyttöä ja tutkimalla niitä lisää sekä 
tehostamalla tuulivoiman käyttöä alusten käyttövoimana; korostaa kuitenkin, että näiden 
biopolttoaineiden ympäristösertifiointi ja sosiaalinen sertifiointi on tehtävä pakolliseksi 
ja että niiden tehokkuus ilmaston kannalta ja hiilidioksiditasapaino  niiden elinkaaren 
kaikissa vaiheissa on kiistaton;

24. katsoo, että alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä ja pilaantumiseen 
reagoimista koskevia toimia ei pitäisi rajoittaa ainoastaan öljystä johtuvaan 
pilaantumiseen vaan kaikkeen pilaantumiseen, erityisesti vaarallisista ja haitallisista 
aineista aiheutuvaan pilaantumiseen; toteaa, että tässä mielessä Euroopan 



meriturvallisuusviraston rooli on keskeinen ja katsoo, että sille olisi uskottava 
vaiheittain lisää tehtäviä, joskin näiden tehtävien on aina pelkästään täydennettävä 
jäsenvaltioiden hoitamia tehtäviä pilaantumisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; pitää 
siksi tarpeellisena, että EMSA:lle uskottujen tehtävien hoitamista varten taataan 
asianmukainen rahoitus;

25. pitää alusten aiheuttamaa pilaantumista koskevaa satelliittitarkkailu- ja 
havaitsemisjärjestelmää (CleanSeaNet) myönteisenä ja katsoo sen auttavan 
rannikkovaltioita näiden toimivaltaan kuuluvilla maantieteellisellä alueella olevien 
pilaajien tunnistamisessa ja paikantamisessa; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan alusten 
aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä 
seuraamuksista 7. syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/35/EY1 ripeästi osaksi kansallista lainsäädäntöään;

26. tunnustaa komission "Erika" ja "Prestige" laivakatastrofien jälkeen merenkulun 
turvallisuuden alalla toteuttamat toimet, jotka näkyvät erityisesti merenkulun 
turvallisuutta koskevissa toimenpidekokonaisuuksissa;

27. kehottaa painokkaasti 'liikenneneuvostoa' käsittelemään meriturvallisuutta koskevan
kolmannen toimenpidepaketin nopeasti ja tekemään yhdessä Euroopan parlamentin 
kanssa päätöksen uskottavuuden säilyttämiseksi;

28. kehottaa painokkaasti komissiota tehostamaan kaikkia siviili- ja rikosoikeudelliseen 
vastuuseen saattamista koskevia toimia onnettomuustapauksissa toissijaisuusperiaatteen 
ja toimivaltajakoa koskevan periaatteen sekä kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti;

29. muistuttaa meriturvallisuuden parantamisesta 21. huhtikuuta 2004 antamastaan 
päätöslauselmasta2 ja kehottaa komissiota ottamaan seuraavissa toimissa huomioon 
"inhimillisen tekijän" entistä paremmin;

30. panee huolestuneena merkille, että Itämeri on tällä hetkellä yksi maailman 
saastuneimmista meristä, ja muistuttaa komissiota siitä, että parlamentti kehotti sitä 
laatimaan suosituksen Itämerta koskevasta EU:n strategiasta ja ehdottamaan siinä 
toimenpiteitä Itämeren ympäristön tilan parantamiseksi, erityisesti Itämeren 
rehevöitymisen vähentämiseksi ja öljypäästöjen ja muiden myrkyllisten ja 
vahingollisten aineiden päästöjen ehkäisemiseksi; muistuttaa, että nykyisiä 
yhteistyövälineitä, kuten INTERREG-ohjelmia, pitäisi käyttää täysimääräisesti hyväksi 
alueiden välisten hankkeiden täytäntöönpanossa Itämeren ympäristön tilan 
parantamiseksi;

31. kehottaa perustamaan Itämeren ekologisesti aroille ja navigoinnin kannalta vaikeille 
merialueille, erityisesti Kadetrinneen, Skagerrakiin/Kattegatiin, Isoon-Beltiin ja Sundiin, 
erityisalueita, joissa merialukset, varsinkaan öljysäiliöalukset, eivät saa kulkea ilman 
luotsia, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään tämän vaatimien 
toimenpiteiden suunnittelemisen vastaavissa kansainvälisissä elimissä, erityisesti 
IMO:ssa;
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32. muistuttaa komissiota kehotuksestaan esittää parlamentille ja neuvostolle 
mahdollisimman pian ehdotus sen takaamiseksi, että polttoaineeksi tarkoitettu 
bunkkeriöljy varastoidaan uusissa aluksissa myös turvallisiin kaksinkertaisiin säiliöihin, 
sillä rahti- ja konttialukset sisältävät usein polttoaineeksi tarkoitettua raskasta 
polttoöljyä, jonka määrä voi ylittää huomattavasti pienten öljysäiliöalusten rahdin; 
katsoo, että ennen kyseisen ehdotuksen antamista komission tulisi selvittää, ovatko 
IMO:n nykyiset määräykset, sellaisena kuin ne on vahvistettu  päätöslauselmassa 
MEPC 141(54), riittävät polttoaineena käytetyn bunkkeriöljyn turvallisen kuljetuksen 
varmistamiseksi;

33. kehottaa painokkaasti komissiota tehostamaan kaksoisrungon pakollisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamisen valvontaa;

34. vaatii korkeimpia mahdollisia turvallisuusnormeja kaikille aluksille, jotka käyvät 
Euroopan satamissa, ja puolustaa tässä yhteydessä EU:n edelläkävijän asemaa; tietää, 
ettei tätä vaatimusta voida ulottaa kaikkiin aluksiin 200 mailin suojavyöhykkeellä;

35. on huolestunut siitä, että yhä harvempi hyvin koulutettu nuori eurooppalainen 
työskentelee päällystössä tai miehistössä eurooppalaisilla laivoilla, mikä antaa aihetta 
pelätä laajamittaista aivovuotoa; katsoo, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja 
IMO:n määräysten mukaiset paremmat työolot voivat edistää sitä, että yhä useampi 
eurooppalainen valitsee uran merenkulkualalla;

36. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita ja meriliikennealan toimijoita tarkistamaan alaan 
liittyviä urasuunnitelmia ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia yhtäältä merellä 
hankittujen pätevyyksien ja kokemusten hyödyntämiseksi ja toisaalta sellaisten 
järjestelmien käyttöön ottamiseksi, jotka mahdollistavat siirtymisen meriammattien ja 
maissa hoidettavien tehtävien välillä, jotta tietotaito säilyisi ja uramahdollisuudet 
olisivat houkuttelevammat;

37. tukee käynnissä olevia neuvotteluja, jotka koskevat Euroopan unionin 
työmarkkinaosapuolten välistä sopimusta meriliikenteen työnormeja koskevan ILOn 
sopimuksen täytäntöönpanosta sen sisältämä taantumisen välttämistä koskeva lauseke 
huomioon ottaen; kannattaa, että jäsenvaltiot velvoitetaan EU:n tulevan meripolitiikan 
yhteydessä ratifioimaan tämä sopimus ja panemaan se täytäntöön; vaatii komissiota 
käyttämään kaikkia mahdollisia suhteita sen hyväksi, että vuonna 2005 epäonnistunut 
kalastusalan työtä koskeva ILOn sopimus voitaisiin hyväksyä vuonna 2007;

38. katsoo, että työmarkkinaosapuolten olisi arvioitava uudelleen merimiesten sulkemista 
pois yhteiskunnallisten direktiivien soveltamisalasta, kuten edellä mainitussa vihreässä 
kirjassa ehdotetaan;

39. toteaa, että kalastajat ja merimiehet jäävät monilla aloilla unionin sosiaalilainsäädännön 
ulkopuolelle (esimerkkeinä työntekijöiden joukkovähentämistä koskeva direktiivi 
98/59/EY1, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettu direktiivi 2001/23/EY2, työntekijöille tiedottamista ja heidän 
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kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä annettu direktiivi 
2002/14/EY1 ja palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annettu direktiivi 96/71/EY)2; vaatii 
komissiota tarkastelemaan näitä poikkeusmenettelyjä tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

40. kehottaa jäsenvaltioita ja alusten omistajia ryhtymään kumppanuuteen hyvien 
merimiesten ja päällystön työntekijöiden kouluttamiseksi, kuten nyt tehdään
menestyksekkäästi Tanskassa, sekä vahvistamaan koulutuspolitiikkansa avulla 
merenkulun perinnön tuntemusta ja arvostusta ja lisäämään kannustimia mereen 
liittyvien ammattien harjoittamiseksi; kehottaa komissiota luomaan tarpeelliset 
edellytykset kyseisen kumppanuuden tarjoamalla taloudellista tukea ja 
asiantuntemustukea;

41. vaatii IMO:n valkoisen luettelon kaltaiseen luokitukseen pohjautuvaa eurooppalaisen 
laatumerkin käyttöönottoa laivoille, jotka vastaavat uusimpia turvallisuutta koskevia ja 
sosiaalisia normeja, mikä takaa kyseisille aluksille suosituimmuuskäsittelyn 
satamavaltioiden suorittamassa valvonnassa;

42. panee merkille, että alalla on liian vähän asiantuntijoita ja hyvin koulutettuja 
ammattilaisia; ehdottaa, että kalastusalusten kapteeneille ja miehistöille järjestetään 
erityisiä koulutuskursseja, joiden avulla tarjotaan perusymmärtämystä kyseistä alaa 
koskevasta tieteestä, mukaan luettuna ymmärrys siitä, kuinka tärkeätä on ympäristöstä 
huolehtiminen ja kestävyys, jotka tukevat kalatalouden hallinnon ekojärjestelmiin 
pohjautuvan lähestymistavan asteittaista kehitystä;

43. kehottaa painokkaasti komissiota luomaan kalastajille ammatillisia 
uudelleenkoulutussuunnitelmia, jotka rohkaisevat heitä keskittymään uusiin 
käytäntöihin, jotka edistävät merellä työskentelyyn liittyvän tiedon käyttöä; huomauttaa, 
että mahdollisten kohteiden joukossa ovat avomerellä tapahtuva vesiviljely ja 
ekomatkailu;

44. tuo esille kalastusalan kuvan parantamisen merkityksen, sillä kalastusalan arvostus on 
tällä hetkellä vähäistä; katsoo, että alusten kunnon ja turvallisuuden parantaminen sekä 
miehistön palkkojen ja olosuhteiden parantaminen voidaan saavuttaa ainoastaan 
kestävällä ja kannattavalla alalla ja että enemmän resursseja on kohdistettava 
tutkimukseen ja koulutukseen, joilla pyritään tietojen ja taitojen parantamiseen;

45. toteaa, että meri- ja valtameripolitiikan pääasiallisena tavoitteena on kalastusalan 
työntekijöiden hygienian, turvallisuuden ja mukavuuden turvaavien edellytysten 
luominen sekä kalastajille itselleen että tuotantoketjussa heitä seuraaville tai edeltäville 
toimijoille;

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

47. tuomitsee ehdot, joilla aluksia nykyään romutetaan kehitysmaissa, ja kehottaa 
komissiota laatimaan ehdotuksia, jotta työoloja kyseisissä romuttamoissa parannnetaan, 
ja hyödyntämään kaikki Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tarjoamat mahdollisuudet 
rikosoikeuden alalla, kun se katsoi, että tässä yhteydessä on, kuten muillakin aloilla, 
sovellettava saastuttaja maksaa -periaatetta; pitää myönteisenä laivanromutustoiminnan 
parantamista koskevan vihreän kirjan (KOM(2007)0269) julkaisemista; kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä kehittämään ehdotuksen "vihreästä passista", joka 
liitettäisiin laivan asiakirjoihin ja johon merkittäisiin kaikki aluksen rakentamisessa 
käytetyt myrkylliset aineet; katsoo, että alusten kierrättämistä koskeva kysymys olisi 
hoidettava tekemällä velvoittava kansainvälinen yleissopimus – joko vuonna 2008 tai 
2009 – ja soveltamalla siihen saakka IMO:n ohjeistusta;

48. katsoo, että telakka- ja laivanvarusteteollisuudet ovat onnistuneet säilymään unionissa 
kilpailukykyisinä, koska ne ovat investoineet innovatiivisiin tuotteisiin ja prosesseihin ja 
luoneet tietoon perustuvat täsmämarkkinat; katsoo, että Euroopan meristrategialla olisi 
luotava oikeat olosuhteet unionin johtavan aseman säilyttämiseksi kyseisillä 
markkinoilla esimerkiksi edistämällä meriteknologian siirtomekanismien kehittämistä;

49. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysipainoisesti yhteisön valtion tukia koskevia 
suuntaviivoja sekä työllisyyskustannusten että verotuksen, tarkemmin sanottuna 
tonnistoverojärjestelmän suhteen; pitää LeaderSHIP 2015 -strategian edistymistä 
koskevan raportin vaikutuksia myönteisinä ja katsoo, että merenkulkuala on pidettävä 
edelleen tukikelpoisena valtion tukien suhteen innovoinnin edistämiseksi;

50. pyytää, että öljyn tai muiden myrkyllisten lastien jälleenlaivausta merellä rajoitetaan 
tulevaisuudessa tarkoin nimetyille vyöhykkeille, joita valvotaan vastuukysymyksen 
selvittämiseksi päästötapauksissa; toteaa, että meriliikenne aiheuttaa osaltaan merten 
saastumista ja mahdollisesti häiriöitä ekosysteemille, kun painolastivedessä olevat 
vieraat lajit pääsevät valtameriin ja meriin ja lahonestomaaleissa käytetyt kemikaalit 
vaikuttavat kalojen hormoneihin; korostaa, että öljylautat ovat myös merkittävä meriä 
uhkaava vaara;

51. kehottaa edistämään koulutusta ja tiedottamista keräämällä, analysoimalla ja 
levittämällä tietoa parhaista käytännöistä, tekniikoista, säiliöiden tyhjentämisen 
valvontalaitteista sekä innovaatioista öljyvahinkojen sekä haitallisten ja vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen torjunnan alalla ja kehittämään teknisiä ratkaisuja 
tahattomien ja tahallisten päästöjen havaitsemiseksi satelliittiseurannan ja -valvonnan 
avulla;

Parempi eurooppalainen rannikkopolitiikka sekä paremmat eurooppalaiset satamat

52. pitää hyvin tärkeänä panosta, joka yhtenäisessä meripolitiikassa voidaan antaa 
toteuttamalla alueellista yhteistyötä ja rannikkoalueiden verkottamista rannikkoalueiden 
kilpailukykyä edistävien yhteisten strategioiden kehittämiseksi; pitää siksi alueellisten ja 
paikallisten toimijoiden (sidosryhmien) osallistumista EU:n meripolitiikan onnistumisen 
kannalta välttämättömänä ja suhtautuu myönteisesti EU:n rannikkoalueiden yhä 
tiiviimpään yhteistyöhön ja verkottumiseen;



53. katsoo, että komission, jäsenvaltioiden ja alueiden on ryhdyttävä erityistoimiin 
merenkulkutietoisuuden kehittämiseksi; katsoo, että siihen kuuluu mallikelpoisten 
matkailuhankkeiden, ympäristöystävällisen merenkulun tai merialan koulutuksen 
erityispanosten palkitseminen; ehdottaa tässä yhteydessä EU-palkintojen myöntämistä 
esimerkillisille merialueille parhaiden käytänteiden edistämiseksi; korostaa 
merenkulkualaa juhlistavan Euroopan merenkulkupäivän julistamista koskevan 
aloitteensa, jota myös komission olisi edistettävä, merkitystä; tähdentää, että keskiasteen 
oppilaitoksiin olisi komission tuella perustettava kokeilumielessä merikoulutuksen
opinto-ohjelmia;

54. korostaa, että saari- ja rannikkoalueiden kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää, että 
Itämeren fosfori- ja typpipäästöjen määrää rajoitetaan, koska meren tila on ratkaisevaa 
matkailulle ja siihen liittyvälle liiketoiminnalle; korostaa, että tarvitaan selkeä ja 
helppotajuinen säännöstö ja ohjeet, joissa selitetään selkeästi kannustimet ja niiden 
seuraukset;

55. kannustaa alueita ja jäsenvaltioita käyttämään koheesiopolitiikan välineitä, jotta voidaan 
varmistaa meripolitiikan ja rannikkoalueita koskevan politiikan yhdentämisen 
jatkuminen, edistää yrittäjyyttä ja saada uusia pk-yrityksiä ja auttaa näin ratkaisemaan 
kausittaisen työllistymisen ongelma; kehottaa erityisesti luomaan merellisten 
huippualueiden verkoston alueiden välistä yhteistyötä koskevan tavoitteen puitteissa;

56. pitää erittäin tärkeänä, että tsunameille mahdollisesti altistuvia Atlantin rannikoita 
varten kehitetään varhaisvaroitusjärjestelmiä;

57. korostaa satamien keskeistä merkitystä ja niiden asemaa kansainvälisen kaupan 
pullonkauloina, taloudellisina tekijöinä ja rannikkoalueiden työllistäjinä sekä 
kalastuksen lastauspaikkoina ja keskeisinä turvallisuudenvalvontapisteinä;

58. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään huomattavasti kannustimia, jotta 
satamassa olevat alukset käyttäisivät maalta tapahtuvaa energiahuoltoa monien 
satamakaupunkien ja alueiden ilman saastumisen takia silloin, kun se on 
kustannustehokasta ja tuottaa ympäristöetuja; kehottaa siksi tarkistamaan 
energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 
27. lokakuuta 2003 annettua neuvoston direktiiviä 2003/96/EY1, siten, että ne 
jäsenvaltiot, jotka käyttävät hyväkseen mahdollisuutta bunkkeriöljyn verovapauteen 
kyseisen direktiivin 14 artiklan mukaisesti, velvoitetaan vapauttamaan samassa mitassa 
myös maalta saatava sähkö veroista;

59. kehottaa tarkistamaan aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista 
satamissa 27. marraskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/59/EY2, siten, että kaikki jäsenvaltion satamassa käyvät alukset ovat velvollisia
jättämään sinne 100 prosenttia kiinteästä ja nestemäisestä jätteestä;

60. näkee tulevaisuudessa tavarankuljetuksen tulevat pullonkaulat pikemminkin satamien 
yhteyksissä Euroopan maaliikenneverkkoihin kuin satamien vastaanottovalmiuksissa; 
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katsoo, että EU:n satamien käyttöön on varmistettava parhaat mahdolliset 
sisämaayhteydet, jos meriliikenteen mahdollisuudet aiotaan hyödyntää täysimääräisesti 
ja vaatii siksi niiden kehittämistä tarpeen mukaan ottaen huomioon erityisesti 
ympäristöystävälliset liikennemuodot kuten rautatiet ja sisävesireitit;

61. katsoo, ottaen huomioon vesiliikenteen suuren merkityksen sisämarkkinoiden sisällä ja 
unionin ja sen kauppakumppanien välillä, että investoinneille suotuisan ilmapiirin 
luomiseksi, mikä on tarpeen kasvavien merirahtiliikennevirtojen käsittelemiseen 
tarvittavan riittävän satamakapasiteetin rakentamisen helpottamiseksi, EU:n uuteen 
meristrategiaan olisi sisällyttävä satamastrategia, joka sallii satamien kehittyä 
markkinoiden ja kysynnän muutosten tahdissa noudattaen samalla asiaan liittyvää 
lainsäädäntöä, edellyttää, että kaksinkertaisen työn tekemisen välttämiseksi kyseisen 
strategian kehittämistä on koordinoitava parhaillaan käytävän Euroopan 
satamapolitiikkaa koskevan keskustelun kanssa;

62. panee merkille, että Eurooppa on suosittu purjehdus-, risteily- ja sukellusmatkailun alue; 
kannustaa merellisiä alueita investoimaan satamainfrastruktuuriinsa, jotta ne voivat 
hyötyä kyseisistä kasvavista markkinoista, varmistaen kuitenkin elinympäristöjen, lajien 
ja meriekosysteemien yleisen suojelun; kehottaa komissiota auttamaan yhdenmukaisten 
normien luomisessa järjestelyitä ja teknisiä välineitä varten korkean palvelutason 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa;

63. kannattaa useampien meriklustereiden luomista, jolloin olisi hyödynnettävä tällä alalla 
jo saaduista hyvistä kokemuksista ja käytännöistä, ja katsoo, että näitä esimerkkejä olisi 
seurattava ja edistettävä; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä 
rannikkoalueiden yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi siten, että edistetään 
tutkimusta, meritieteellisten huippuosaamiskeskusten perustamista, teknologista 
kehittämistä ja innovaatioita sekä yritysten välistä yhteistyötä (verkostot, klusterit, 
julkiset yhteistyökumppanit) ja varmistetaan entistä laadukkaampien tukipalvelujen 
saanti, millä on tarkoitus vähentää kyseisten alueiden riippuvuutta erittäin rajallisesta 
(perinteisestä) taloudellisesta toiminnasta;

64. vahvistaa meristrategiadirektiivistä 14. marraskuuta 2006 esittämänsä kannan1 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 oikeuden 
mukaista lupamenettelyä, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston 
direktiivin 85/337/ETY2,  mukaista etukäteen suoritettavaa ympäristövaikutusten 
arviointia ja asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia sekä säännöllistä valvontaa ja 
seurantaa;

65. 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; korostaa siksi, että asiaa 
koskevia politiikan aloja olisi mukautettava terveeseen meriympäristöön liittyvien 
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vaatimusten mukaisesti; kehottaa tässä yhteydessä käyttämään tehokkaammin rannikolla 
ja merellä tuotettavaa tuulivoimaa, jotta sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin 
kestävästi työllisyys- ja talouspolitiikan kannalta;

66. vaatii kuitenkin, että rannikkovyöhykkeiden hallinnoinnin yhtenä ydintavoitteena on 
oltava meriympäristön todellinen suojeleminen pikemmin kuin muutamien 
esimerkkialueiden varaaminen suojelemistoimien symboliseksi eleeksi, erityisesti kun 
otetaan huomioon rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta 
Euroopassa 30. toukokuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suositus 2002/413/EY1;

67. yhtyy tässä suhteessa komission näkemykseen, jonka mukaan ihmisen toiminnalla on 
väestötiheyteen ja teolliseen toimintaan liittyvät luonnolliset rajat, joiden puitteissa 
tapahtuvan toiminnan rannikkovyöhykkeet voivat sietää kärsimättä 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;

68. huomauttaa, että merenpohjan kolmiulotteinen kartoitus on äärettömän arvokasta ei 
pelkästään kalastusteollisuudelle vaan myös energia-alalle, luonnonsuojelijoille ja jopa 
puolustusalalle; katsoo, että tällaisten karttojen kaupallinen arvo on merkittävä ja että 
niillä voidaan siten edistää kyseisen toiminnan rahoitusta koskevan kysymyksen 
ratkaisemista; uskoo, että merialan tietojen parantaminen voisi sisältää parempia 
sääennusteita, arvioita odotettavassa olevista aallonkorkeuksista ja muita tekijöitä, jotka 
lisäävät turvallisuutta ja edistävät kehitystä;

69. kehottaa kehittämään kaikkia tarvittavia toimenpiteitä rannikkoalueisiin kohdistuvien 
luonnonkatastrofien, kuten tulvien, eroosion, myrskyjen ja tsunamien, estämiseksi ja 
hallitsemiseksi; korostaa lisäksi tarvetta toteuttaa yhteisön toimenpiteitä niiden 
uhkatekijöiden huomioon ottamiseksi, joita ihmisen toiminta aiheuttaa Euroopan 
rannikkoalueiden ekosysteemeille;

70. katsoo, että merenpinnan nousun takia rakennettavat aallonmurtajat voivat johtaa 
elinympäristön häviämiseen, kun taas merenpinnan nousu aiheuttaa marskimaiden ja 
mutamatalikkojen rannikoiden puristumista ja hiekkadyynien eroosiota, ja nämä kaikki 
ovat rikkaita elinympäristöjä kasveille ja eläimille; vaatii pitkän aikavälin strategiaa 
rannikon suojelutoimien toteuttamiseksi, merenpinnan nousun vaikutuksilta 
suojaamiseksi ja elinympäristön häviämisen minimoimiseksi;

71. kannustaa luomaan uusia verkostoja, joiden tehtävänä on toteuttaa hankkeita ja toimia 
yksityisen sektorin, kansalaisjärjestöjen sekä paikallisten viranomaisten ja alueiden 
välisten kumppanuuksien yhteydessä, kun tavoitteena on dynaamisuuden, 
innovaatioiden ja tehokkuuden lisääminen sekä rannikkoalueilla asuvien ihmisten 
elämänlaadun parantaminen;

72. korostaa tarvetta tehdä rannikkoalueista entistä houkuttelevampia paikkoja asumiseen, 
työntekoon ja investointien tekoon eikä pelkästään vapaa-ajan viettoon helpottamalla 
kyseisille alueille pääsyä ja parantamalla niiden sisäistä liikenneinfrastruktuuria; 
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kehottaa lisäksi toteuttamaan toimenpiteitä yleishyödyllisten palvelujen (terveys-, 
koulutus-, vesi- ja energiahuolto-, tiedotus-, viestintäteknologia-, posti- ja 
jätehuoltopalvelujen) laadun parantamiseksi ottamalla huomioon kausittaiset vaihtelut 
väestön määrässä;

73. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita panemaan nopeasti täytäntöön kaikki voimassa 
olevat ja tulevat säädökset, joilla voidaan estää maalta tulevia saasteita saastuttamasta 
Euroopan meriä, sillä tällaisten saasteiden osuus kaikista merten saasteista on 
merkittävä; vaatii sen lisäksi komissiota esittämään toimintasuunnitelman tällaisen 
saastumisen vähentämiseksi; katsoo, että tässä yhteydessä myös kolmansien maiden 
saasteiden vähentämistä koskevien hankkeiden taloudellinen tukeminen on tärkeää, sillä 
niissä suodatus- ja puhdistusjärjestelmien taso on usein kaukana eurooppalaisista 
normeista ja siksi rahoituksella voidaan saada enemmän aikaan;

74. panee merkille, että suurin osa meriympäristön pilaantumisesta aiheutuu maissa olevista 
lähteistä, mukaan luettuna mutta niihin rajoittumatta 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; katsoo myös, että uutta GMES-tekniikkaa (ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä) voitaisiin käyttää menestyksekkäästi tähän 
tarkoitukseen;

75. ottaa huomioon, että meriala on yksi niistä harvoista aloista, jossa saastuttaja maksaa 
-periaatetta ei sovelleta; katsoo, että jätevesiä päästävien teollisuuden alojen sekä hiekan 
ja soran ottoon sekä merien energia-asioihin liittyvien teollisuudenalojen samoin kuin 
kaikkien sellaisten toiminnanalojen – vaikka niiden toimipaikka olisi maissa – joiden 
voidaan katsoa aiheuttavan meriympäristön pilaantumista, pitäisi tukea EU:n rahastoa, 
jonka tavoitteena on kalojen istutus sekä merikasviston ja -eläimistön, mukaan lukien 
kalakantojen suojelu, ja että komission olisi pyrittävä varmistamaan, että saastuttaja 
maksaa -periaatetta noudatetaan yhdenmukaisesti ja tehokkaasti;

76. pyytää komissiota ryhtymään toimenpiteisiin maatalouden valumavesistä, jätevesistä, 
teollisuusjätevesistä ja roskista, usein muovista, ja jotka voivat tukehduttaa 
merinisäkkäitä, kilpikonnia ja lintuja, aiheutuvien epäpuhtauksien (merien 
ympäristösaasteiden) torjumiseksi; tällaisten epäpuhtauksien vaarat ovat lisääntyneet ja 
ne vaikuttavat merkittävästi kalastusalaan ja matkailuun sekä ihmisten kulutettavaksi 
tarkoitettujen kalastustuotteiden laadun ja terveellisyyden heikentymiseen; kehottaa 
komissiota vaatimaan jäsenvaltioita panemaan täytäntöön MARPOL-yleissopimuksen 
liitteen V, jossa kielletään muovin polttamisesta syntyvän muovijätteen ja tuhkan 
päästäminen mereen; kehottaa komissiota tarkistamaan satamien vastaanottolaitteita 
koskevaa direktiiviä 2000/59/EY, jotta voidaan parantaa tällaisten laitteiden riittävyyttä 
ja saatavuutta EU:ssa ja näin vähentää jätteiden päästämistä mereen;

77. kehottaa Euroopan unionia kansainvälisen meripolitiikan ja 10. joulukuuta 1982 tehdyn 
YK:n merioikeusyleissopimuksen ja 28. heinäkuuta 1994 tehdyn, kyseisen 
yleissopimuksen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen1 yhteydessä parantamaan 
merenkulun turvallisuutta ja merien pilaantumisen ehkäisemistä ja merellisen 
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ympäristön suojelemista ja vaalimista koskevia kansainvälisiä määräyksiä; kehottaa 
lisäksi EU:n viranomaisia edistämään erityisesti sitä, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
tehokkaasti YK:n merioikeusylisopimuksen nojalla vuonna 1996 perustetun, 
Hampurissa toimivan Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen oikeudellisesti sitovaa 
riitojen ratkaisemista, koska valitettavasti jäsenvaltiot ovat toistaiseksi vältelleet riitojen 
ratkaisemista Kansainvälisessä merioikeustuomioistuimessa;

78. kehottaa komissiota laatimaan erityisiä tieteellisiä ympäristöselvityksiä ja 
sosioekonomisia tilastoihin perustuvia ja muita rannikkoalueita koskevia selvityksiä, 
joiden avulla on tarkoitus seurata ja valvoa taloudellisen toiminnan sekä urheilu- ja 
vapaa-ajan toiminnan kehittämisen vaikutuksia rannikkoalueisiin;

79. on huolestunut koulutetun työvoiman puutteesta tärkeillä meritalouden aloilla maalla; 
katsoo myös tässä asiassa, että jäsenvaltioiden yhteiset työllistämistoimet kyseisten 
yritysten kanssa voivat lievittää ongelmaa;

80. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että kaikki asianosaiset 
sidosryhmät osallistuvat EU:n meripolitiikan parantamisprosessin kaikkiin vaiheisiin, 
oli kyse sitten nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvomisesta 
tai uusien aloitteiden laatimisesta;

Kestävä rannikkomatkailu

81. korostaa, että järkevästi kehitettynä matkailu on kestävä tulonlähde paikallisille 
talouksille, ja sillä varmistetaan ympäristön suojelu ja parantaminen sekä kulttuuristen, 
historiallisten ja luonnon erityispiirteiden, käsityöläisyyden ja kestävän 
merimatkailualan edistäminen ja säilyttäminen; kehottaa siksi painokkaasti 
investoimaan sellaiseen matkailualan infrastruktuuriin, joka liittyy purjehtimiseen, 
sukeltamiseen ja risteilyihin, ja arvokkaiden meriarkeologisten löydösten suojelemiseen 
ja edistämiseen;

82. korostaa, että matkailupolitiikassa on sovellettava toissijaisuusperiaatetta; korostaa 
tarvetta noudattaa kokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin perustuvia kansallisia
suunnitelmia;

83. korostaa, että asian mukaisten ja vertailukelpoisten tietojen puuttuminen on yksi 
tärkeimmistä ongelmista pyrittäessä saamaan luotettavaa tietoa rannikkomatkailualan 
työllisyystilanteesta;

84. toteaa, että terve ympäristö, hyvä ilman ja veden laatu ovat olennaisen tärkeitä alan 
elinvoimaisuuden kannalta; katsoo, että siksi kaikkia tulevia eurooppalaisia 
matkailuhankkeita olisi tarkasteltava niiden ekologisen kantokyvyn ja kestävyyden 
kannalta;

85. toteaa Euroopan olevan risteilyjen suosikkikohde; korostaa, että palvelutarjonta olisi 
järjestettävä avoimen kilpailun takaavalla tavalla, ja että on vastattava tarpeeseen 
parantaa kyseisen alan perusrakenteita;

86. katsoo, että perinteisesti kausiluonteinen liiketoiminta olisi kehitettävä ympärivuotiseksi 
toiminnaksi; korostaa, että alan olisi tartuttava tilaisuuteen investoida kestävään ja 



ympärivuotiseen matkailutoimintaan; on sitä mieltä, että pidentämällä kautta voidaan 
luoda työpaikkoja ja menestyä taloudellisesti; korostaa, että esimerkit parhaista 
käytännöistä voivat kestävyyden ja "ympäristökasvatuksen" osalta vaikuttaa 
merkittävästi matkailun käsitteeseen; painottaa, että tavoitteena on, että ala ja 
rannikkoympäristö hyötyvät liiketaloudellisesti kannattavan kauden pidentämisestä;

87. katsoo, että Euroopan matkailualan kestävyyttä koskevassa Agenda 
21 toimintaohjelmassa on otettava huomioon rannikkomatkailun – ja saaristomatkailun 
– erityisluonne ja esitettävä tarkoituksenmukaisia aloitteita ja levitettävä hyviä 
käytäntöjä, jotka on todettu tehokkaiksi kausiluontoisuuden torjumisessa, kuten 
eläkeläismatkailun kehittäminen;

88. kehottaa komissiota ehdottamaan yhtenäisen politiikan lähestymistapaa soveltavaa 
kestävään eurooppalaiseen merimatkailuun tähtäävää strategiaa;

Kestävä meriympäristö

89. palauttaa mieleen meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevasta teemakohtaisesta 
strategiasta 14. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman1 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 hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä on 
tunnustettava naapurivaltioiden kanssa ennakkoon suoritettavan kuulemisen, 
koordinoinnin ja yhteistyön tärkeys;

90. tunnustaa, että terve meriympäristö muodostaa EU:n merenkulkualan kestävän 
kehityksen perustan, ja muistuttaa EU:n sitoumuksesta ottaa ympäristöulottuvuus 
huomioon kaikessa yhteisön politiikassa;

91. korostaa, että puhdas meriympäristö, joka on biologisesti riittävän monimuotoinen 
varmistamaan sen muodostavien ekosysteemien asianmukaisen toiminnan, on Euroopan 
kannalta elintärkeä; korostaa lisäksi, että koska merialueilla on luontainen arvo, 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;
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92. muistuttaa periaatteesta, jonka mukaan ihmisten toimien hallintaan olisi sovellettava 
ekosysteemistä lähestymistapaa, joka on yksi meriympäristöä koskevan teemakohtaisen 
strategian keskeisistä tekijöistä; vaatii, että periaatetta sovelletaan myös 
meripolitiikkaan;

93. korostaa mahdollisimman painokkaasti, että meriympäristön hyvän tilan 
määrittelemiseen valittavien perusteiden pitää olla riittävän kauaskantoisia, sillä kyseiset 
laatutavoitteet muodostanevat toimintaohjelmia koskevan arviointiperusteen pitkälle 
tulevaisuuteen;

94. katsoo myös, että on toteutettava pikaisesti toimia vedenlaadun parantamiseksi, ja on 
siksi huolissaan pitkästä aikataulusta, jota esitetään ehdotuksessa meristrategiaa 
koskevaksi direktiiviksi;

95. vaatii nopeuttamaan merensuojelualueiden verkoston täytäntöönpanoa;

96. on vakuuttunut siitä, että puhdas meriympäristö on ratkaisevan tärkeä meren 
eläinlajeille, sekä kaupallisille kalalajeille että muille hyödyntämättömille kaloille, ja 
että ehtyneiden kalakantojen elvyttäminen riippuu mereen pääsevien saasteiden sekä 
kalastusmäärien vähentämisestä; katsoo, että merta pilaavien aineiden vähentäminen on 
välttämätöntä, jotta varmistetaan, että EU:ssa käytettävät kalaelintarvikkeet eivät ole 
saastuneita;

97. kiinnittää huomiota siihen, että eksoottiset eliöt vaikuttavat toisinaan tuhoisasti meren 
ekosysteemiin, ja tunnustaa, että vieraat tulokaslajit ovat merkittävä uhka merten 
biologiselle monimuotoisuudelle; pyytää komissiota toteuttamaan pikaisia toimia sen 
varmistamiseksi, että painolastiveden mukana kulkeutuvien eliöiden siirtyminen 
estetään, ja ottamaan käyttöön tehokkaita menetelmiä, joilla valvotaan painolastiveden 
laskemista EU:n merialueille;

98. katsoo, että "klusteroinnilla" voisi olla myönteisiä vaikutuksia meriympäristöön, jos 
elinympäristöjen suojelu, pilaantumisen valvonta ja muut ympäristöteknologiat 
sisällytetään klustereiden suunnitteluun ja toteuttamiseen jo suunnitteluvaiheessa;

99. pitää tervetulleena, että komissio tunnustaa, että vakaan sääntely-ympäristön ja 
oikeudellisesti sitovien päätöksentekoperusteiden varmistaminen edellyttää kattavaa 
aluesuunnittelun järjestelmää; katsoo, että tehokkaassa ja ekosysteemeihin perustuvassa 
tilankäytön suunnittelussa ratkaisevana kriteerinä on pidettävä sitä, että toiminnot 
järjestetään siten, että ympäristöä vahingoittavan toiminnan vaikutus pidetään poissa 
ekologisesti herkiltä alueilta samalla kun kaikkien muiden alueiden resursseja käytetään 
ekologisesti kestävällä tavalla; vaatii tässä yhteydessä käyttämään, tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/42/EY1 tarkoitettua 
strategista ympäristöarvioinnin välinettä; korostaa, että EU:n tason merialueiden 
tilankäytön suunnittelua koskevien järjestelmien on tarjottava lisäarvoa kansallisille 
järjestelmille ja suunnitelmille, mikäli niitä on olemassa, ne on mitoitettava 
meristrategiadirektiivissä ehdotettujen merialueiden ja -osa-alueiden perusteella, niiden 
on edistettävä ekosysteemeihin perustuvaa lähestymistapaa merialueiden hallinnoinnissa 
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ja meristrategiadirektiivissä asetettujen ympäristön hyvää tilaa koskevien tavoitteiden 
saavuttamista;

100. toteaa, että ympäristön hyvän laatutilan saavuttamiseksi ihmisten toimintaa olisi 
säänneltävä tiukasti myös ekologisesti herkkien alueiden ulkopuolella, jotta kaikki 
mahdolliset kielteiset vaikutukset meriympäristöön pidettäisiin mahdollisimman 
vähäisinä;

Yhdennetty kalastuspolitiikka

101. katsoo, että kalastustoiminnan on myös edistettävä elinkelpoisten rannikkoyhteisöjen 
säilymistä; korostaa, että siihen  pääsemiseksi on annettava rannikkoalueiden 
pienimuotoisille kalastusjärjestöille ja virkistyskalastelijoille mahdollisuus kalastukseen 
ja että tällainen toiminta edistää matkailua, suojelee rikasta rannikkoperintöä ja edistää 
rannikkoyhteisöjemme yhteenkuuluvuutta;

102. ilmaisee huolensa siitä, että vaikka ala on valmis hyväksymään ekosysteemipohjaisen 
kalastuksen hoitotavan Natura 2000 -verkosta ja muista mahdollisista suojelluista 
merialueista aiheutuvien mahdollisten lisärajoitusten seurauksena rajoittamaton pääsy ja 
kalastustoimet näillä alueilla voivat vaarantua; katsoo, että sellaisten kalastustoimien 
kehittäminen, jotka eivät vahingoita suojelutavoitteita, pitäisi sallia suojelluilla 
merialueilla; katsoo myös, että sellaisen kalastustoiminnan yhteydessä, joka 
vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa suojeltujen merialueiden suojelutavoitteita, olisi 
tehostettava toimia, mukaan luettuina tutkimuksessa ja kehityksessä, 
kalastusmenetelmien ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi, jotta helpotetaan pääsyä 
tällaisille alueille perustelluissa tapauksissa;

103. toteaa, että kalastusta on kuitenkin rajoitettava tulevaisuudessa ennalta varautumisen 
periaatteen mukaan sen varmistamiseksi, että ekosysteemit pysyvät terveinä ja että 
harvinaisia, haavoittuvia tai arvokkaita lajeja ja elinympäristöjä suojellaan, ja tämä 
merkitsee väistämättä ympäristönsuojelun lisäämistä, joka edellyttää yhteisen 
kalastuspolitiikan yhteydessä asetettujen säännösten mukaista suojeltujen merialueiden 
verkkoa sekä rannikkoalueiden yhdennettyä hoitoa sen varmistamiseksi, että lopetetaan
tarpeeton elinympäristön heikentäminen ja luonnon monimuotoisuuden jyrkkä 
vähentäminen;

104. kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten onnistuneet kokemukset kalastuksen hoidossa, jotta niitä voidaan 
hyödyntää malleina muilla alueilla, kuten sellaiset kokemukset, joihin liittyy yhdennetty 
ja kestävä merenhoito kieltämällä ei-selektiiviset pyydykset, suhteuttamalla 
kalastuslaivueiden koko saatavilla oleviin resursseihin, rannikkosuunnittelu, valaiden 
katselun kaltaisen matkailutoiminnan sääntely, Natura 2000 -verkkoon kuuluvia alueita 
koskevien hoitosuunnitelmien laatiminen ja suojeltujen alueiden perustaminen;

105. korostaa, että; alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien (RAC) arvokas neuvoa-antava 
panos olisi tunnustettava ja että niitä olisi kuultava merten hallintoa koskevissa asioissa;

106. tukee EU:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Johannesburgissa vuonna 2002 antamaa 
sitoumusta, joka toistettiin komission äskettäisessä tiedonannossa nimeltä EU:n 
kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla



(KOM(2006)0360) ja jonka tarkoituksena on palauttaa kalakanta tasolle, jonka avulla 
voidaan mahdollisuuksien mukaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto vuoteen 2015 
mennessä; katsoo, että tämä tehdään parhaiten siten, että vältetään mielivaltaisia 
lähtökohtia, jotka perustuvat ainoastaan matemaattiseen malliin; katsoo, että kestävän 
enimmäistuoton vaihtoehtoinen tulkinta, jossa käytetään tietyllä ajanjaksolla 
(mahdollisesti vuosikymmen) kalastettujen kumulatiivisten enimmäissaaliiden käsitettä, 
voisi tarjota realistisen ja mahdollisen keinon parantaa EU:n kalatalouden asemaa;

107. katsoo, että merkittävä keino vähentää poisheitettävien kalojen määrää on kalastuksen 
valikoivuuden parantaminen muuttamalla pyydyksiä ja tekniikoita; myöntää, että 
kalastajien yhteistyö ja tietämys ovat erittäin tärkeitä tässä asiassa ja että tässä mielessä 
innovatiivisia kalastajia olisi palkittava;

108. kehottaa lisäämään toimenpiteitä, joilla lopetetaan häpeällinen sivusaalista ja 
poisheitettyä saalista koskeva ongelma, joka on suurimman sallitun saaliin (TAC) ja 
yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kiintiöjärjestelmän merkittävä seuraus; katsoo, että 
merinisäkkäitä, merilintuja ja kilpikonnia sisältävän sivusaaliin hävittäminen on 
kauhistuttava teko, joka on lopetettava, ja että lisäksi pyydysten aiheuttama vahinko 
haavoittuville merenpohjille ja herkille syvänmeren elinympäristöille, kuten 
kylmänveden koralliriutoille, merenalaisille vuorille ja sienien kasvupaikoille;
edellyttää, että näitä on erityisesti suojeltava pyydyksiltä; korostaa, että kadonneet 
verkot johtavat myös "haamukalastukseen", joka voi aiheuttaa kalakantojen merkittävää 
vähenemistä ja vahinkoa elinympäristöille;

109. uskoo lujasti, että on olemassa kiireinen tarve edistää ja soveltaa yhteisön vesiä 
koskevaa kartoitus-/aluesuunnitteluohjelmaa, jotta voidaan vastata kestävän ja 
maantieteellisesti edustavan kalastusalan säilyttämisen tarpeisiin; katsoo, että rannikon 
tuulipuistoille, energiatuotannolle, hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille, hiekan ja 
soran otolle tai vesiviljelylle sopivien vyöhykkeiden tai merten suojelualueiden, Natura 
2000 -alueet ja muut arkaluonteiset luontotyypit ja lajit mukaan luettuina, kartoitus 
johtaisi meriympäristön tehokkaampaan ja kestävämpään käyttöön; korostaa, että 
tehokkaan tilasuunnittelun mahdollistamiseksi on kartoitettava kalastustoiminnan alueet 
ja tätä olisi helpotettava parantamalla pääsyä alusten valvontajärjestelmiin ja 
kalastuspäiväkirjoihin kaikissa jäsenvaltioissa ja standardoimalla tämä; katsoo, että 
yhteisön vesiä koskevat suunnittelupäätökset olisi tehtävä kuulemalla täysimääräisesti 
kalastusalaa ja yhteisöjä, joita asia koskee suoraan;

110. korostaa kalanviljelyn yhä lisääntyvää sosioekonomista merkitystä merten kalakantojen 
vähentyessä maailmanlaajuisesti; uskoo, että maailmassa vuosittain myytyjen 
vesiviljelytuotteiden määrä ylittää pian luonnonvaraisen saalin määrän; korostaa, että 
EU on ollut merkittävässä asemassa tässä jännittävässä kehityksessä, ja sen olisi 
pyrittävä säilyttämään johtoasemansa ja edistettävä lisäkehitystä tavalla, joka on 
sopusoinnussa rannikko- ja merialueiden muiden käyttötapojen kanssa; korostaa 
kalanviljelyn merkitystä usein syrjäisille maaseutuyhteisöille, joissa on vain vähän 
muita työmahdollisuuksia; korostaa, että yhdentyneen rannikkoalueiden hoitoa 
koskevan lähestymistavan yhteydessä olisi edistettävä selkeästi määriteltyjä 
kalanviljelyyn tarkoitettuja alueita ja tähän olisi liitettävä yksinkertaistettu 
sääntelyjärjestelmä, joka kannustaa yrittäjyyteen ja kestävyyteen; katsoo, että 
vesiviljelyn alalla olisi kehitettävä uusia tekniikoita, jotta mahdollistetaan parempi 



laadunvalvonta, jäljitettävyys koko tuotanto- ja lisäarvoketjun läpi sekä se, että 
tunnustetaan kalanviljelyn asema ratkaisevana toimintana merialalla;

111. kiinnittää huomiota siihen, että tietyt vesiviljelyyn liittyvät käytännöt edesauttavat 
joidenkin kalakantojen vähenemistä; toteaa, että tiettyjen lajien nuorten yksilöiden 
pyytäminen lihotustarkoituksessa estää niitä lisääntymistä ja turvaamasta lajien välisen 
tasapainon; katsoo, että joidenkin kyseisten lajien korkeat hinnat maailman markkinoilla 
ovat yksi osoitus siitä, ettei merten ekojärjestelmiä ymmärretä suojella;

112. huomauttaa, että sotilasoperaatiot vaikuttavat myös kalastusalaan; toteaa, että 
merialueiden ampuma-alueilla ei saa harjoittaa kalastusta tai muuta meriliikennettä, 
mutta että ne voivat silti olla biologisen monimuotoisuuden suoja-alueita; korostaa 
kuitenkin ultramatalien taajuusluotaimien käytöllä erityisesti sukellusveneissä on 
merkittävä vaikutus merinisäkkäisiin ja muihin kalakantoihin, ja niiden käyttöä tulisi 
säännellä tiukasti ja rajoittaa tietyille alueille;

113. korostaa tarvetta valvoa kalastusta kansainvälisillä vesillä, sillä tämä vaikuttaa myös 
EU:n sisällä olevien talousvyöhykkeiden kalastusresursseihin;

Merten tutkimus, energia, teknologia ja innovointi

114. katsoo, että useimpiin ympäristöä ja kestävyyttä koskeviin haasteisiin on reagoitava 
hyödyntämällä asianmukaisesti tieteellistä ja teknistä tietämystä, jonka tukemiseen 
yhteisön ja jäsenvaltioiden on kohdennettava riittävästi rahoitusta; kehottaa komissiota 
laatimaan eurooppalaista meritutkimusta ja Euroopan merentutkimuslaitosten 
keskinäisen koordinoinnin ja yhteistyön parantamista koskevan strategian; tukee siksi 
voimakkaasti "eurooppalaisen meritieteiden verkoston" perustamista, johon kaikki 
asianomaiset eurooppalaiset merentutkimuslaitokset osallistuvat ja jota EU tukee; 
pyytää tallentamaan kaikki näin hankittu tieto eurooppalaiseen meritiedon keskukseen, 
jota kaikki merentutkimuslaitokset voivat käyttää; kannattaa säännöllisesti pidettävän 
Euroopan merikonferenssin edistämistä foorumin tarjoamiseksi tutkijoille ja alan 
edustajille;

115. tunnustaa, että meriympäristön resurssien hyvä hallinnointi edellyttää vahvaa 
tietoperustaa; korostaa siksi, että tarvitaan vankkaa tieteellistä tietoa meriympäristöstä, 
jotta voidaan tehdä kustannustehokkaita päätöksiä ja välttää lisäarvoa tuottamattomia 
toimenpiteitä; vaatii siksi, että varoja osoitettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
merentutkimukseen, jotta ympäristöä voitaisiin kehittää kestävästi ja tehokkaasti;

116. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja toteuttamaan Euroopan merenpohjien 
ja rannikkovesien kartoitusohjelman, jonka perusteella on mahdollista laatia Euroopan 
merikartasto;

117. hyväksyy edellä mainitussa vihreässä kirjassa esitetyn näkemyksen, jonka mukaan 
meriympäristön tilaa ja siellä tapahtuvia tai siihen vaikuttavia toimintoja koskevan 
tiedon saantiin liittyy merkittäviä ja vakavia ongelmia; tukee siksi kehotusta parantaa 
tietojen keruuseen, kartoittamiseen ja seurantaan sekä alusten jäljittämiseen jne. 
käytettäviä ohjelmia siten, että mukaan otetaan jäsenvaltiot, meriä koskevat 
yleissopimukset, komissio ja muut yhteisön elimet, kuten Euroopan ympäristövirasto ja 



EMSA; korostaa, että on tärkeää vaihtaa parhaita käytäntöjä kansallisella, alueellisella ja 
Euroopan laajuisella tasolla;

118. kehottaa sisällyttämään merentutkimuksen EU:n tutkimuksen seitsemänteen 
puiteohjelmaan poikkitieteellisenä aiheena ja tulevien tutkimuksen puiteohjelmien 
avainkysymyksenä; vaatii, että valtamerten tarjoamat mahdollisuudet auttaa 
ratkaisemaan Euroopan energiaongelmat sisällytetään edistettävään tutkimukseen 
yhtenä sen tärkeänä painopistealana;

119. korostaa avomerellä tuotettavan tuulivoiman valtavia kehitysmahdollisuuksia ja sen 
tärkeää panosta EU:n saattamisessa riippumattomaksi energiantuonnista ja 
ilmastonsuojelussa, mutta painottaa, että tarvitaan edelleen hyvin tehokkaita toimia
näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi täysimääräisesti, ja kehottaa sen vuoksi 
komissiota laatimaan avomerellä tuotettavaa tuulivoimaa koskevan 
toimintasuunnitelman, johon sisältyy tehokas EU:n lähestymistapa avomeriteknologiaan 
ja jossa edistetään verkoston laajentamista ja yksilöidään näkymät vähintään 50 GW:n 
sähköntuotantokapasiteetin luomiseksi vuoteen 2020 mennessä; edellyttää näin ollen 
ennen kaikkea "yhden luukun järjestelmän" lähestymistapaa ja kehittyneen 
avomeriverkkoinfrastruktuurin edistämistä; panee tyytyväisenä merkille komission 
suosituksen Euroopan strategiseksi energiateknologiasuunnitelmaksi ja kehottaa 
painokkaasti keskittämään toimet avomerellä tuotettavan tuulivoiman laaja-alaiseen 
kehittämiseen;

120. tunnustaa, että rannikkoalueilla on tärkeä merkitys kehitettäessä uusiutuvaa energiaa, 
joka muodostaa ratkaisevan tärkeän ja kiinteän osan EU:n pyrkimyksissä kohti 
maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumista; korostaa, että tästä syystä merten 
aluesuunnitteluun tarvitaan asianmukaista kaavoitusta, joka antaa mahdollisuuden 
rakentaa tuuli- ja vuorovesienergian sekä muiden energiamuotojen hyödyntämiseen 
käytettäviä laitoksia siten, että minimoidaan konfliktit muiden meriympäristön 
käyttäjien kanssa ja vältetään ympäristön heikkeneminen ottamalla huomioon 
ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA); pitää tervetulleena, että uusiutuvan 
energiantuotannon kasvava ala tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia työllisyyden ja 
teknisen asiantuntemuksen kehittämiselle EU:ssa;

121. painottaa, vaikka huonot käytännöt on poistettava, sellaisen muuhun kun kalastukseen 
liittyvän kehityksen merkitystä, joka voi olla sopusoinnussa kalastusalan kanssa kuten
sellaisten energiatuotanto- tai tuulipuisto-ohjelmien suunnittelu, joilla autetaan 
kukoistavan ekosysteemin edistämistä ja ylläpitämistä ja joilla siten tuetaan merilajien 
poikastuotantoalueiden ja kutualueiden perustamista kalastuskieltoalueille;

122. kannattaa siirtymistä hiilettömään energiatuotantoon, kunhan varmistetaan, että 
uusiutuvan energian tuotantolaitosten suunnittelussa ja sijoittamisessa merellistä luontoa 
suojellaan asianmukaisesti; pyytää näin ollen merialueiden uudistuvaa energiaa 
käyttävien laitosten huolellista suunnittelua; toteaa, että energian tuotantoon liittyy 
monia mahdollisia vaaroja, joita on vältettävä; korostaa, että rakenteet, joilla 
valjastetaan tuuli- tai aaltoenergiaa, voivat vaikuttaa meren alemman kerroksen 
luonnolliseen kiertokulkuun; painottaa, että jokisuualueet voivat menettää 
vuorovesialueella sijaitsevia lintujen ruokinta-alueita vuoroveden korkeuseroja 
pienentävien patojen käyttöönoton takia; tähdentää, että vastaavasti vuorovesienergian 



muutokset voivat vaikuttaa hevossimpukka- ja kampasimpukkariuttoihin, 
leväkalkkikasvustoihin, vuokkokoralleihin ja pehmeisiin koralleihin;

123. katsoo, että suolanpoistoteknologiassa on edelleen huomattavasti parantamisen varaa 
rannikkovesien saastumisen ehkäisemiseksi, etenkin tapauksissa, joissa kyseiset alueet 
kuuluvat Natura 2000 -verkoston piiriin; pyytää toimivaltaisia viranomaisia arvioimaan 
suolanpoistolaitosten ympäristövaikutuksia erityisesti sellaisilla alueilla, joissa 
vesivaroja voidaan saada käyttöön kestävämmillä menetelmillä;

124. katsoo, että kun otetaan huomioon meriveden suolanpoistolaitosten erityisen nopea 
kehitys, minkä seurauksena mereen päästetään tonneittain suolavettä ja muita tuotteita, 
komission olisi tutkittava tällaisten laitosten vaikutuksia planktoniin ja merenpohjaan 
sekä ekosysteemeissä tapahtuviin muutoksiin ja mutaatioihin;

125. katsoo, että Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä ja GMES-järjestelmä tarjoavat 
huomattavia mahdollisuuksia merialalle; kannustaa komissiota edistämään paremmin 
kyseisten järjestelmien käyttöä meristrategian puitteissa;

126. huomauttaa tieto- ja viestintätekniikan merkityksestä satamalogistiikassa; on 
vakuuttunut, että uusilla lainsäädäntöehdotuksilla, kuten etätunnistusta koskevilla 
ehdotuksilla, olisi pyrittävä edistämään kyseisten tekniikoiden käyttöä; kehottaa 
komissiota laatimaan EU:n laajuiset tieto- ja viestintätekniset normit kaikille unionin 
satamille ja ottamaan johtavan aseman neuvotteluissa kansainvälisten teknisten normien 
laatimiseksi;

127. huomauttaa, että koska syrjäisimmät alueet sijoittuvat Atlantin valtamereen ja Intian 
valtamereen ja tarjoavat siten oivan sijainnin esimerkiksi sään sykleihin ja tulivuorten 
toimintaan liittyvien ilmiöiden tarkkailemiseen ja koska lisäksi valtamerten tutkimus, 
biologinen monimuotoisuus, ympäristön laatu, luonnonvarojen hoito, energia ja vesi, 
genetiikka, kansanterveys, terveystieteet ja kyseisten alueiden uudet 
televiestintäjärjestelmät ja -palvelut ovat aloja, joissa eurooppalainen tutkimus on 
omimmillaan, olisi nämä alueet otettava huomioon suunniteltaessa tulevia tutkimus- ja 
kehitysohjelmia;

128. katsoo, että sininen bioteknologia on yksi tulevien vuosikymmenten lupaavimmista 
tekniikoista ja että sillä on monia mahdollisia käyttöalueita lääketeollisuudessa, 
kosmetiikan alalla, elintarviketeollisuudessa ja ympäristön puhdistuksessa; katsoo, että 
tämän alan tutkimustoimia olisi vahvistettava ja että jäsenvaltiot voisivat hyödyntää 
vihreässä kirjassa ehdotettujen sinisten investointirahostojen perustamista ja että 
parempi synergia voidaan saavuttaa koordinoimalla paremmin jäsenvaltioiden alalla 
tekemää tutkimusta; korostaa, että kaikkea sinisen teknologian kehitystä on säänneltävä 
tiukasti ja arvioitava asianmukaisesti, jotta vältetään jo ennestään herkkien ja 
uhanalaisten meren ekosysteemien liiallinen hyväksikäyttö ja lisävahinkojen 
aiheuttaminen niille;

129. huomauttaa, että valtamerten pohjien sedimentit sisältävät runsaasti kaasuhydraatteja, 
joilla voidaan mahdollisesti täydentää perinteisiä hiilivetyjä tai korvata ne kokonaan; 
korostaa, että kyseisten voimavarojen saannin varmistaminen ja niiden arvioiminen sekä 
hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen tarjoavat suuren haasteen, jota Euroopan 
olisi tarkasteltava huolellisesti; on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden mannerjalustan 



ulottaminen 200 merimailin rajan yli Montego Bayn yleissopimuksen 76 artiklan 
mukaisesti tarjoaa tilaisuuden säilyttää potentiaalisten lisäresurssien saantimahdollisuus;

Yhteinen meripolitiikka

130. korostaa EU:n merkittäviä saavutuksia meriturvallisuuden ja ympäristönsuojelun alalla
(ERIKA I ja II -paketit ja muut lainsäädäntötoimet) viime vuosina; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään mahdollisimman pian yhteisen kannan kolmannen 
meriturvallisuuspaketin lainsäädäntöehdotuksista, joista on päästy vasta nyt poliittiseen 
yhteisymmärrykseen;

131. toteaa, että kansainvälisellä merialueella on potentiaalia merkittäviin eri alojen 
(liikenne, ympäristö, meriturvallisuus, kalakantojen hoito jne.) politiikan toimijoiden 
kumppanuuksiin ja kuulemiseen, ja kehottaa komissiota kannustamaan tämänkaltaiseen 
verkottumiseen, jota voidaan tukea vuosien 2007–2013 alueyhteistyöohjelmasta ja 
uuden naapuruuspolitiikan merialueohjelmasta; katsoo, ettei syrjäisimpien alueiden 
erityinen maantieteellinen sijainti mitenkään estä niitä olemasta osa mainittuja 
merialueita, joten ne voivat legitiimisti osallistua merialueiden dynamiikkaan;

132. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että yhteisen eurooppalaisen merialueen luominen 
voisi parantaa merkittävästi aluevesien hoidon tehokkuutta ja uskoo, että kyseinen 
merialue tukee EU:n sisäisten merikuljetusten ja -palveluiden sisämarkkinoiden 
yhdentymistä erityisesti helpottamalla hallinnollisten ja tullimuodollisuuksien 
yksinkertaistamista ja noudattamalla YK:n merioikeusyleissopimusta (UNCLOS) ja 
IMO:n yleissopimuksia, mukaan lukien vapaata liikennöintiä ja viatonta kauttakulkua 
kansainvälisten vesien (avomeren) talousvyöhykkeellä koskevat sopimukset; toteaa, että 
yhteisön lainsäädännössä on jo otettu huomattavia askelia tähän suuntaan, mutta että 
eräissä tapauksissa sen täytäntöönpano on jäänyt jälkeen jäsenvaltioissa; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan yhteisön säädökset ripeästi täytäntöön;

133. korostaa lähimerenkulun etuja ja potentiaalia kestävänä ja tehokkaana liikennemuotona, 
jolla väistetään helposti maa-alueiden pullonkaulat ja jolla on riittävästi 
kasvukapasiteettia; pyytää siksi komissiota tukemaan ja edistämään lähimerenkulkua 
panemalla täysipainoisesti täytäntöön lähimerenkulkua koskevat säädökset; katsoo, että 
se seikka, että lähimerenkulkua pidetään oikeudellisesti edelleen kansainvälisenä 
liikenteenä, on kasvun este; kehottaa näin ollen komissiota antamaan ehdotuksen 
lyhyiden merimatkojen sisällyttämiseksi yhteisön sisämarkkinoihin; korostaa, että tämä 
ei saa vaikuttaa UNCLOS-yleissopimuksen ja IMO:n yleissopimusten soveltamiseen 
kansainvälisillä vesillä (avomerellä), mukaan lukien vapaata liikennöintiä ja viatonta 
kauttakulkua talousvyöhykkeellä koskevat sopimukset;

134. on pettynyt TEN-hankkeen numero 21, "merten moottoritiet", tähänastiseen 
edistymiseen ja pyytää komissiota nimittämään koordinaattorin, jotta merten 
moottoriteiden toteuttamista vauhditetaan;

135. katsoo, että EU:n uudessa meripolitiikassa pitäisi keskittyä myös merten arkeologisten 
rikkauksien suojeluun ja kohentamiseen; katsoo, että vedenalaisten arkeologisten 
aarteiden ja kohteiden kartografisen luettelon lisääminen Euroopan merikartastoon 
auttaisi tutustumaan niihin ja tutkimaan niitä, ja kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset pystyisivät paremmin säilyttämään historiallisen ja kulttuuriperintönsä;



136. katsoo, että kaiken EU:n ympäristölainsäädännön (mm. vesipuitedirektiivi1, 
elinympäristödirektiivi ja lintudirektiivi, nitraattidirektiivi2, meripolttoaineiden rikkiä 
koskeva direktiivi3, merten pilaantumisesta määrättäviä seuraamuksia koskeva 
direktiivi4) 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;

137. 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; katsoo toisaalta, että 
ehkäisevän toiminnan kiirehtiminen ei saa estää tieteellisen tiedon käyttämistä;

138. panee merkille, että vihreässä kirjassa mainitaan useita hyödyllisiä tapoja, joilla 
asevoimat voisivat osallistua toimintaan, mukana luettuna etsintä- ja pelastustoiminta, 
katastrofiapu ja merivalvonta; pahoittelee kuitenkin sitä, että siinä ei mainita asevoimien 
aiheuttamaa ympäristön heikkenemistä, kuten aseiden testaus, laivastotukikohtien 
rakentaminen ja tehokkaat vedenalaiset kaikuluotaimet, jotka voivat vaikuttaa 
haitallisesti valaisiin ja johtaa niiden kuuroutumiseen, aiheuttaa sisäisiä vammoja ja 
saada ne ajautumaan kohtalokkaasti rannoille suurina joukkoina; vaatii tämän vuoksi, 
että asevoimien toiminta sisällytetään täysin meripolitiikkaan ja että siihen sovelletaan 
täysimääräisesti ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövastuuta;

139. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään meripolitiikkaansa kattavia 
tutkimuksia siitä, mitä edellisten sotien aikaisia vanhojen ammusten varastoja on 
upotettu Euroopan meriin ja millaisia vaaroja ne muodostavat ihmisille ja ympäristölle, 
ja selvittämään mahdollisuuksia ammusten vaarattomiksi tekemiseksi ja/tai 
nostamiseksi sekä ryhtymään tämän jälkeen tarvittaviin toimiin;

140. vaatii yhteisölle painavampaa asemaa kansainvälisissä järjestöissä; painottaa kuitenkin, 
että yhteisö ei voi, eikä sen pitäisi edustaa jäsenvaltioita, puhumattakaan siitä, että 
yhteisö korvaisi jäsenvaltiot; toistaa kuitenkin, että yhteisölle pitää antaa tarkkailijan 
asema IMO:ssa;

141. korostaa, että EU:n on toimittava kansainvälisellä tasolla aktiivisesti meriasioiden 
hallinnossa, jotta voidaan edistää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä meritaloudessa

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000, yhteisön 

vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
2 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12. joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta 

maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1).

3 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26. huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten 
polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 
121, 11.5.1999, s. 13).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7. syyskuuta 2005, alusten 
aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista
(EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11).



vaarantamatta merellä tapahtuvan toiminnan ympäristölliseen kestävyyttä koskevia
tavoitteita;

142. tähdentää, että nykyisten IMO:n ja ILO:n määräysten ja EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpano ja noudattamisen valvominen on tehnyt merenkulkualasta 
turvallisemman, ympäristöystävällisemmän ja taloudellisesti kannattavamman; pitää 
myönteisenä sitä, että Marpol-yleissopimuksen 1. tammikuuta 2007 voimaan tulleita 
liitteitä I ja II on tarkistettu; kehottaa siksi jäsenvaltioita ratifioimaan ripeästi asiaa 
koskevat IMO:n ja ILO:n yleissopimukset, erityisesti Marpol-yleissopimuksen liitteen 
VI, kansainvälisen yleissopimuksen aluksen polttoaineen aiheuttamasta 
pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta, kansainvälisen 
yleissopimuksen alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta ja 
kansainvälisen yleissopimuksen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja 
haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (HNS-yleissopimus); kehottaa 
käyttämään ratifiointia tai sen puuttumista perusteena alusten tarkastamiseksi 
satamavaltion toteuttaman valvonnan aikana;

143. rohkaisee jäsenvaltioita ja komissiota osallistumaan aktiivisesti kansainvälisen 
öljyvahinkojen korvausrahaston (IOPCF) johdolla käytyihin keskusteluihin 
alikuntoisten alusten torjumiseksi ja siten laadukkaan merenkulun edistämiseksi; 
korostaa, että keskipitkällä aikavälillä olisi harkittava öljyn aiheuttamasta 
pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen ja kansainvälisen öljyvahinkojen korvausrahaston arvioimista 
uudelleen;

144. on sitä mieltä, että Euroopan meriturvallisuusvirastolla, Frontex-virastolla, 
kalastuksenvalvontavirastolla ja ympäristövirastolla on käytettävissään erilaisia 
välineitä, joita voitaisiin yhdistää tarkoituksenmukaisesti tehokkaan tuen tarjoamiseksi 
yhteisön meripolitiikalle; kehottaa näin ollen painokkaasti komissiota kyseisten 
virastojen välisen yhteistyön esteiden poistamisen ohella kehittämään muodolliset 
rakenteet kyseiselle yhteistyölle seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 

(i) turvallisuus merellä ja meriympäristön suojeleminen (kalastusvalvonta mukaan 
lukien) ja suojeleminen terrorismilta, merirosvoudelta ja merellä tehdyiltä 
rikoksilta sekä laittomalta, ilmoittamattomalta ja sääntelemättömältä 
kalastukselta (IUU);

(ii) koordinoitu kalastusvalvonta ja yhtenäinen täytäntöönpano kaikkialla EU:ssa 
siten, että jäsenvaltioiden tuomioistuimissa sovelletaan yhtäläisiä rangaistuksia 
ja seuraamuksia; 

(iii) tiukka osoitettujen merenkulkureittien noudattamisen valvonta ja syytteiden 
nostaminen alusten laittomista päästöistä; nopea ja koordinoitu reagoiminen 
onnettomuustapauksissa toteuttamalla tarpeelliset toimet mahdollisimman 
nopeasti, mukaan lukien suojapaikkojen ja -satamien osoittaminen 
hätätapauksissa ja laittoman maahanmuuton torjunta; toistaa 21. huhtikuuta 2004 
antamaansa päätöslauselmaan sisältyneen kehotuksen perustaa eurooppalainen 
rannikkovartiosto ja pyytää komissiota esittämään mahdollisimman pian sen 
perustamisen toteuttamiskelpoisuutta arvioivan tutkimuksen tulokset;



145. edellyttää, että Euroopan naapuruuspolitiikassa otetaan asianmukaisesti huomioon 
unionin meripolitiikka sekä tarve tehdä EU:n naapurimaiden kanssa yhteistyötä 
meriympäristöä ja -turvallisuutta koskevissa kysymyksissä;

146. katsoo, että laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus on vakava ja kasvava 
ongelma, joka aiheuttaa sekä tuhoa arvokkaille kalakannoille että epäoikeudenmukaista 
kilpailua sääntöjä noudattavien ja niistä piittaamattomien kalastajien välille; toteaa, että 
EU:n joillakin kalastuksen aloilla laittomat, ilmoittamattomat ja sääntelemättömät 
kalansaaliit muodostavat merkittävän osan kokonaiskalastuksesta; odottaa innolla 
komission tulevaa tiedonantoa ja lainsäädäntöehdotuksia, joiden avulla pyritään 
torjumaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja joiden avulla 
saatetaan EU:n vuoden 2002 toimintasuunnitelma ajan tasalle;

147. pyytää jatkamaan yhdennetyn lähestymistavan soveltamista Euroopan meripolitiikkaan 
myös tulevaisuudessa; korostaa, että siihen pitäisi sisältyä ainakin säännöllisten 
koordinointikokousten järjestäminen asianomaisten komission jäsenten kesken ja 
julkisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen säännöllisin väliajoin muiden 
sidosryhmien kanssa, esimerkiksi kahden vuoden välein pidettävien konferenssien 
aikana; kehottaa tulevia EU:n puheenjohtajavaltioita sisällyttämään meripolitiikan 
työohjelmiinsa; kehottaa myös komissiota ilmoittamaan vuosittain kaikki ne EU:n 
rahoittamat hankkeet, joilla on meripoliittista merkitystä;

148. huomauttaa, että meripolitiikan yhdentäminen on nyt toteutettava käytännössä, ja pyytää 
komissiota tehostamaan politiikkaansa, jotta saadaan kokonaisvaltainen arvio 
merikysymyksistä ja niihin vaikuttavasta politiikasta varmistamalla, että kussakin 
alakohtaisessa toiminnassa otetaan huomioon vuorovaikutus ja tarvittaessa niiden 
välinen koordinointi; panee tyytyväisenä merkille kaikkien yhteisön toimielinten ja 
jäsenvaltioiden hallitusten reagoinnin meripolitiikan vihreään kirjaan ja pyytää niitä 
kaikkia jatkamaan samansuuntaisesti;

149. vaatii luomaan budjettikohdan "Meripolitiikkaa koskevat pilottihankkeet" sellaisten 
pilottihankkeiden tukemiseksi, joiden avulla yhdistetään erilaisia 
merivalvontajärjestelmiä, kootaan yhteen merta koskevia tieteellisiä tietoja sekä 
laajennetaan verkkoja ja levitetään parhaita käytäntöjä meripolitiikan ja 
rannikkotalouden alalla; kannattaa, että meripolitiikka otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon EU:n eri politiikanalojen ja välineiden talousarvioissa vuoden 2013 jälkeen;

°
°          °

150. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle;
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