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EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta
30 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1255/20111 ja erityisesti sen 8 artiklan,
ottaa
huomioon
Euroopan
yhteisöjen
yleiseen
talousarvioon
sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 75 ja 110 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o
1605/20023, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 75 ja 110 artiklan sekä Euroopan
yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä
joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20024,
jäljempänä ’soveltamissäännöt’, 90 artiklan 1 kohdan mukaisesti on ennen
sitoutumista menoihin Euroopan unionin talousarviosta tehtävä rahoituspäätös, jossa
määritetään menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai
jonka tekevät viranomaiset, joille toimielin on siirtänyt toimivaltaa.

(2)

Varainhoitoasetuksen 110 artiklan mukaisesti avustusten on perustuttava vuotuiseen
työohjelmaan.

(3)

Koska työohjelma on soveltamissääntöjen 90 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu
riittävän yksityiskohtainen kehys, tämä päätös muodostaa rahoituspäätöksen
työohjelmassa edellytetyille avustus- ja hankintamenoille.

1

EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1.
EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

2
3
4

FI

2

FI

(4)

Soveltamissääntöjen 168 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti avustuksia voidaan
myöntää ilman ehdotuspyyntöä yhteisöille, joilla on lakisääteinen tai käytännössä
vallitseva monopoli. Välimeren merivalvontafoorumia jäsenvaltioiden päätöksen
mukaisesti isännöivillä Välimeren alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden viranomaisilla
on erityisasiantuntemusta ja yksinomaista toimivaltaa ja sen vuoksi käytännössä
vallitseva monopoli, mikä oikeuttaa niiden työn tukemisen ilman ehdotuspyyntöä
myönnettävillä avustuksilla.

(5)

Tällä rahoituspäätöksellä voidaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 83 artiklan
ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 106 artiklan 5 kohdan perusteella kattaa
myös myöhästyneistä maksuista aiheutuvan koron maksu.

(6)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu
”olennainen muutos” on tarpeen määritellä tämän päätöksen soveltamista varten.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1255/2011 14 artiklalla perustetun yhdennetyn meripolitiikan
komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
1 artikla
Hyväksytään liitteessä esitetty yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevan
tukiohjelman puitteissa toteutettavia avustuksia ja hankintoja koskeva työohjelma, jäljempänä
’työohjelma’. Se on asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklassa tarkoitettu
rahoituspäätös.
2 artikla
Työohjelman enimmäismäärärahaksi vahvistetaan 39 700 000 euroa, joka rahoitetaan
Euroopan unionin yleisen talousarvion kohdasta 11 09 05 seuraavasti:
a)

vuonna 2011: 23 140 000 euroa

b)

vuonna 2012: 16 560 000 euroa.

Näillä määrärahoilla voidaan kattaa myös maksun myöhästymisestä aiheutuva korko.
3 artikla
Toimiin osoitettujen määrärahojen kumulatiivisia muutoksia, joiden suuruus on enintään 15
prosenttia 2 artiklassa asetetusta enimmäismäärästä, ei pidetä asetuksen (EY, Euratom) N:o
2342/2002 90 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina olennaisina muutoksina, elleivät ne vaikuta
merkittävästi työohjelman luonteeseen ja tavoitteisiin.
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Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi tehdä tällaisia muutoksia moitteettoman
varainhoidon ja suhteellisuuden periaatteita noudattaen.
Tehty Brysselissä 12.3.2012.

Komission puolesta
Maria DAMANAKI
Komission jäsen
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LIITE 1
Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskeva tukiohjelma (2011–2013)
– Työohjelma 2011
1.

AVUSTUKSET

BUDJETTIKOHTA 11 09 05
1.1.

Monialaisten välineiden kehittäminen

Oikeusperusta: Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta
30 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1255/2011, jäljempänä ’yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva asetus’, 2 artiklan b
alakohta, 3 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta
Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan ohjelman yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi
säädösvallan käyttäjät ovat hyväksyneet eri politiikan alojen välistä synergiaa luovien
yhdennetyn meripolitiikan välineiden (nk. monialaiset välineet) kehittämisen.
1.1.1.

Merten aluesuunnittelua koskeva hanke Välimerellä ja Mustallamerellä

Merten aluesuunnittelu on hyväksytty laajalti ratkaisevan tärkeäksi keinoksi tukea merten ja
valtamerten hyvää hoitoa. Siihen kuuluu myös Barcelonan yleissopimuksen ICZMpöytäkirjan täytäntöönpano. Vaikka joissakin EU:n jäsenvaltioissa toteutetaankin parhaillaan
toimia merten aluesuunnittelun ottamiseksi käyttöön kansallisella tai alueellisella tasolla,
jäsenvaltioiden rajat ylittävä yhteistyö on toistaiseksi vähäistä. Sen vuoksi komissio haluaa
tukea merten aluesuunnitteluun sovellettavan rajat ylittävän ekosysteemipohjaisen
toimintamallin kehittämistä Euroopan merialueilla. Tähän tavoitteeseen pyritään muun
muassa EU:n yhteisrahoittamilla hankkeilla EU:n eri merialueilla. Hankkeissa mahdollisia
tuensaajia ovat kyseisen merialueen (tässä tapauksessa Välimeri ja Mustameri) rantavaltioihin
kuuluvien jäsenvaltioiden julkiset yhteisöt sekä asianomaiset alueelliset meriyleissopimukset
(tässä tapauksessa Barcelonan yleissopimus ja Bukarestin yleissopimus). Hankkeissa on
oltava mukana viranomaisia, joilla on alueellisesti vaikuttavia merialaan liittyviä tehtäviä.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

FI

Hankeavustussopimus – ehdotuspyyntö
1 000 000 €
Testihanke, jonka tarkoituksena on kerätä käytännön tietoa
ja kokemuksia merten aluesuunnittelun toteutuksesta yhdellä
tai useammalla hankekumppanien valitsemalla rajat
ylittävällä merialueella Välimeren tai Mustanmeren alueella.
Valituilla alueilla kumppanien olisi testattava merten
aluesuunnittelua käytännössä, mukaan luettuina
alkuarvioinnin suorittaminen, merialuesuunnitelman laadinta
sekä seuranta- ja arviointimenettelyä koskevat ehdotukset.
Hankkeen olisi tuotettava lisäarvoa alalla jo käynnissä
oleville yhteistyötoimille, ja siinä olisi määriteltävä olemassa
olevat ja mahdolliset esteet ja laadittava suositukset merten
aluesuunnittelun soveltamisesta raja-alueilla. Siinä olisi
myös selvitettävä merten aluesuunnittelun ja
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Tavoitteet ja odotetut
tulokset

Pääasialliset valinta- ja
myöntämisperusteet

FI

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon väliset
yhteydet ja tällä tavoin lisättävä ymmärtämystä näiden
kahden käsitteen yhtäläisyyksistä ja eroista.
Tavoitteena on viedä eteenpäin rajat ylittävän
ekosysteemipohjaisen merten aluesuunnittelun kehittämistä
toimintasuunnitelmaa koskevassa vuoden 2008
tiedonannossa esitettyjen 10 keskeisen periaatteen
mukaisesti. Olisi määriteltävä olemassa olevat ja mahdolliset
esteet ja laadittava suositukset rajat ylittävän merten
aluesuunnittelun sovellusten saamiseksi koko EU:n
hyödyksi. Myös merten aluesuunnittelun ja
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon väliset
yhteydet olisi selvitettävä.
Valintaperusteet: Hakijoilla on oltava taloudelliset,
rahoitukselliset, tekniset ja ammatilliset valmiudet ehdotetun
hankkeen toteuttamiseksi ja saattamiseksi päätökseen.
Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan oikeudellinen asema
ja hänen taloudelliset ja toiminnalliset valmiutensa toteuttaa
ehdotettu hanke.
Myöntämisperusteet:
– Merkitys: Hakijoiden olisi kuvattava, millä tavoin ne
ymmärtävät hankkeen tavoitteet, miten nämä tavoitteet
otetaan huomioon niiden ehdotuksessa ja missä määrin
hankkeella on vaikutusta suhteessa merten aluesuunnittelun
nykyisiin kysymyksiin asianomaisilla alueilla.
– Lisäarvo ja innovointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
hanke lisää sellaista tietoa ja kokemusta, jolla on merkitystä
merten aluesuunnittelua koskevan yhteisen lähestymistavan
kehittämiselle EU:ssa, sekä osoitettava, missä määrin
ehdotus edustaisi innovatiivista lähestymistapaa merten
aluesuunnitteluun. Erityisesti olisi pyrittävä valitsemaan
rajat ylittävän merten aluesuunnittelun kannalta sopivia
alueita.
– Menetelmät: Hakijoiden olisi kuvattava ehdottamansa
työmenetelmät, joilla hanke toteutetaan aikataulussa
menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi esitettävä
yksityiskohtainen aikataulu ja työsuunnitelma. Hakijoiden
olisi myös kuvattava, millä tavoin ne aikovat varmistaa
merten aluesuunnittelussa tarvittavien tietojen riittävän
vaihdon hankkeen osallistujien välillä ja mitkä ovat niiden
mielestä kyseiseen tietojenvaihtoon liittyvät suurimmat
ongelmat (esim. oikeudelliset, hallinnolliset tai tekniset
esteet).
– Hankkeen toteutuksen välineet: Hakijoiden olisi
osoitettava, että käyttöön annettavat resurssit (henkilöstö,
laitteet, rahoitus jne.) ovat riittävät hankkeen toteuttamiseksi
aikataulussa menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi
osoitettava, että niiden toteutuskeinot ovat
kustannustehokkaita.
– Hankkeen hallinnointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
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Yhteisrahoitusaste
Arvioitu aikataulu
1.2.

hankkeelle ehdotettu organisaatio- ja hallintorakenne
mahdollistaa vaaditun laadun saavuttamisen, määräaikojen
noudattamisen ja todellisen kumppanuuden luomisen.
– Tulosten levitys ja näkyvyys: Hakijoiden olisi esitettävä
tulosten levittämissuunnitelma sekä kuvattava, miten ne
aikovat varmistaa, että hankkeeseen osallistumattomat tahot
käyttävät tuloksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
Ehdotuspyyntö käynnistetään vuoden 2012 viimeisellä
neljänneksellä.

Merialuestrategioiden laadinta ja toteutus

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan d alakohta, 3
artiklan 4 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta
Merialuetasolla yhteistyön keskeisiin tavoitteisiin kuuluu elämänlaadun parantaminen
rannikkoalueilla siten, että samalla parannetaan kestävyyttä ja työllistymis- ja
pääsymahdollisuuksia tarpeen mukaisesti. Komissio aikoo tukea tiiviissä yhteistyössä
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa meriasioiden hallintotavan ja asiantuntemuksen
kehittämistä jatkona meriasioiden yhteistyömekanismeille ja hankkeille niiden lisäarvon ja
kestävyyden varmistamiseksi. Moni hyvä idea jää toteuttamatta resurssien puutteen vuoksi.
Voidaan myös tukea tiettyihin merialan toimintoihin liittyviä käytännön testihankkeita ja
luoda puitteet jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tehokkaammalle yhteistyölle (esim.
Atlanttia koskeva toimintasuunnitelma ja Adrianmeren–Joonianmeren alue). Tällä tuella on
ratkaiseva merkitys sille, että tuotetaan laadukkaita ehdotuksia ennen kuin jäsenvaltiot
panevat alueelliset varat täytäntöön merialuestrategioiden kautta. Mahdollisia tuensaajia ovat
kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä muut sidosryhmät, kuten valtiosta
riippumattomat järjestöt, työmarkkinajärjestöt tai yksityiset yritykset.
1.2.1.

Merialan eri toimintojen toteutukseen liittyvää yhteistyötä koskevat testihankkeet
osa-alue- tai merialuetasolla

Operatiivisesta toiminnasta vastaavien meriviranomaisten yhteistyön ja keskinäisen
koordinoinnin parantaminen aluetasolla ja EU:n tasolla on ollut Euroopan parlamentin ja
komission sekä viime aikoina myös jäsenvaltioiden tavoite. Hankkeen tarkoituksena on
tällaisen yhteistyön testaaminen käytännössä. Tavoitteena on määrittää kustannukset ja
hyödyt ja juurruttaa toimintakulttuuriksi sellainen maiden ja eri alojen rajat ylittävä yhteistyö,
joka tukee yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) kehittämistä. Mahdollisia tuensaajia ovat
viranomaiset, joilla on merialaan liittyviä tehtäviä kansallisella tai paikallisella tasolla.
Tarkoitus kuitenkin on, että hankkeesta hyötyvät sekä kansalliset hallinnot että kansalaiset.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

FI

Toimeen liittyvä avustussopimus – ehdotuspyyntö
2 100 000 €
Vähintään yhdellä alueella tai osa-alueella (esim.
Adrianmeri–Joonianmeri, Mustameri, läntinen Välimeri,
Pohjanmeri, Itämeri) toteutettava testihanke, jonka
tavoitteena on rajat ylittävän yhteistyön tehostaminen,
esimerkiksi merten pilaantumisen ehkäisyyn, alusliikenteen
hallintaan, onnettomuus- ja katastrofivalmiuteen, etsintä- ja
pelastustoimiin, kalastuksen valvontaan, tulli- ja
rajavalvontaan sekä näiden alojen valvontatoimintoihin ja
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Tavoitteet ja odotetut
tulokset

Pääasialliset valinta- ja
myöntämisperusteet

FI

sovellettavan merioikeuden soveltamisen valvontaan
liittyvissä tehtävissä.
Pääasiallisena tavoitteena on tukea edelleen operatiivista
rajat ylittävää yhteistyötä viranomaisten välillä vähintään
kolmessa edellä mainitussa toiminnossa asianomaisella
alueella tai osa-alueella; yhteistyö toteutetaan
esimerkkitapauksena, ja sen kustannukset ja hyödyt
arvioidaan. Jokaisen testatun yhteistyöesimerkin ja
kustannus-hyötyanalyysin pohjalta tehdään päätelmät, joita
sitten sovelletaan laajemmin, mahdollisesti kaikkiin EU:n
merialueisiin, ja jotka otetaan myös huomioon yhteisen
tietojenvaihtoympäristön (CISE) kehittämisessä.
Valintaperusteet:
Hakijoilla on oltava taloudelliset, rahoitukselliset, tekniset ja
ammatilliset valmiudet ehdotetun hankkeen toteuttamiseksi
ja saattamiseksi päätökseen. Hakemuksesta on käytävä ilmi
hakijan oikeudellinen asema ja hänen taloudelliset ja
toiminnalliset valmiutensa toteuttaa ehdotettu hanke.
Myöntämisperusteet:
– Merkitys: Hakijoiden olisi kuvattava, millä tavoin ne
ymmärtävät hankkeen tavoitteet, miten nämä tavoitteet
otetaan huomioon niiden ehdotuksessa ja missä määrin
hankkeella on vaikutusta suhteessa merten aluesuunnittelun
nykyisiin kysymyksiin asianomaisilla alueilla. Olisi myös
osoitettava seuraavien arviointiperusteiden täyttyminen: 1)
yhteistyö vähintään kahta jäsenvaltiota edustavien ja
kyseisiä tehtäviä hoitavien eri viranomaisten välillä, 2)
kolmansien maiden (ehdokasmaat, mahdolliset ehdokasmaat
tai Euroopan naapuruuspolitiikan kohdemaat) mahdollinen
osallistuminen.
– Lisäarvo ja innovointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
hanke lisäisi sellaista tehokkuutta, tietoa ja kokemusta, jolla
on merkitystä merialan tehtävien hoidossa, sekä se, missä
määrin ehdotus edustaisi innovatiivista lähestymistapaa
meriviranomaisten nykyiseen rajat ylittävään yhteistyöhön.
Erityisesti olisi pyrittävä valitsemaan rajat ylittävän merten
aluesuunnittelun kannalta sopivia alueita. Hankkeessa ei saa
olla päällekkäisyyttä EU:n lainsäädäntöön perustuvien
nykyisten yhteistyö- tai koordinointimallien (esim.
SafeSeaNet, CleanSeaNet, valmiustilassa olevien
öljyntorjunta-alusten verkosto) tai hankkeiden (esim.
MONINFO, SafeMed II) kanssa.
– Menetelmät: Hakijoiden olisi kuvattava ehdottamansa
työmenetelmät, joilla hanke toteutetaan aikataulussa
menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi esitettävä
yksityiskohtainen aikataulu ja työsuunnitelma. Hakijoiden
olisi myös kuvattava, millä tavoin ne aikovat varmistaa
tietojen riittävän vaihdon hankkeen osallistujien välillä ja
mitkä ovat niiden mielestä kyseiseen tietojenvaihtoon
liittyvät suurimmat ongelmat (esim. oikeudelliset,
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Yhteisrahoitusaste
Arvioitu aikataulu

1.3.

hallinnolliset tai tekniset esteet).
– Hankkeen toteutuksen välineet: Hakijoiden olisi
osoitettava, että käyttöön annettavat resurssit (henkilöstö,
laitteet, rahoitus jne.) ovat riittävät hankkeen toteuttamiseksi
aikataulussa menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi
osoitettava, että niiden toteutuskeinot ovat
kustannustehokkaita.
– Hankkeen hallinnointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
hankkeelle ehdotettu organisaatio- ja hallintorakenne
mahdollistaa vaaditun laadun saavuttamisen, määräaikojen
noudattamisen ja todellisen kumppanuuden luomisen.
– Tulosten levitys ja näkyvyys: Hakijoiden olisi esitettävä
tulosten levittämissuunnitelma sekä kuvattava, miten ne
aikovat varmistaa, että hankkeeseen osallistumattomat tahot
käyttävät tuloksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
Ehdotuspyynnöt julkaistaan vuoden 2012 kolmannella
neljänneksellä, hankkeet käynnistetään vuoden 2013
ensimmäisellä neljänneksellä. Hankkeiden kesto 6–12
kuukautta.

Yhdennetyn meripolitiikan kansainväliseen ulottuvuuteen liittyvä yhteistyö ja
koordinointi ulkopuolisten kumppanien kanssa

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan e alakohta, 3
artiklan 5 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta
1.3.1.

Välimeren merivalvontafoorumi

Jaettuja merialueita koskeviin haasteisiin ei voida vastata tehokkaasti ilman kansainvälistä
yhteistyötä. Foorumi on jäsenvaltioiden johdolla toimiva meriviranomaisten avoin
yhteistyökehys, ja sen tavoitteena on nykyistä turvallisempi, varmempi ja kestävämpi
Välimeren alue. Italian rannikkovartiosto järjesti ensimmäisen foorumin vuonna 2009.
Komissio on päättänyt tukea foorumin elävöittämistä, ja seuraavan kerran foorumin isäntänä
toimii Ranska (Secrétariat Général de la Mer) vuonna 2012 ja sen jälkeen jokin toinen
Välimeren maa vuonna 2013. Tuensaajia ovat isäntämaan kyseiset viranomaiset, joista
asianomainen jäsenvaltio päättää.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

FI

Hankeavustussopimus
300 000 €
Euroopan komission tiedonannon Kohti yhdennettyä
meripolitiikkaa hallintotapojen parantamiseksi Välimerellä
(KOM(2009) 466 lopullinen) ja tiedonannon Demokratiaan
ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen
Välimeren maiden kanssa (KOM(2011) 200 lopullinen)
hengessä ja jatkona tähän mennessä saavutetulle yhteistyölle
järjestetään vuosina 2012 ja 2013 foorumi merialaa ja
rannikkovalvontaa koskevan yhteistyön edistämiseksi
Välimeren rannikkovaltioiden kesken. Isäntämaasta ja
avustuksen saajasta päättävät jäsenvaltiot. Vuonna 2012
avustus annetaan Ranskalle, vuoden 2013 osalta asia on
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Tavoitteet ja odotetut
tulokset

Pääasialliset valinta- ja
myöntämisperusteet
Yhteisrahoitusaste
Arvioitu aikataulu
2.

vielä avoin.
Pääasiallisena tavoitteena on luoda yhteistyökehys sellaisille
yhteisöille, jotka hoitavat esimerkiksi merten pilaantumisen
ehkäisyyn, alusliikenteen hallintaan, onnettomuus- ja
katastrofivalmiuteen, etsintä- ja pelastustoimiin,
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja riskien
ennaltaehkäisyyn, kalastuksen valvontaan tai vastaavan
lainsäädännön soveltamisen valvontaan liittyviä tehtäviä.
Jäsenvaltiot päättävät isäntämaasta erikseen kunkin vuoden
osalta. Monopolitilanteessa tuki myönnetään suoraan
foorumin järjestäjälle.
Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
Sopimus vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

HANKINNAT

BUDJETTIKOHTA 11 09 05
2.1.

Meriasioiden hallinnointi

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan a alakohta, 3
artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
2.1.1.

Meri- ja rannikkoasioiden yhdennetyn hallintomallin kehittäminen ja täytäntöönpano
sekä yhdennetyn meripolitiikan näkyvyys

Tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltiot ja alueet laativat omia yhdennettyjä
meristrategioita, edistävät parhaiden käytänteiden vaihtoa ja vuoropuhelua sidosryhmien
kanssa sekä tekevät yhdennettyä meripolitiikkaa tunnetuksi.
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Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

Palvelut ja tavarantoimitukset
1 400 000 €
Tavoitteena on edistää ja helpottaa tiedon jakamista, parhaiden
käytänteiden vaihtoa sekä synergian ja vuoropuhelun
hyödyntämistä ja vahvistamista niin sidosryhmien kanssa kuin
niiden välilläkin, työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina,
järjestämällä konferensseja ja seminaareja, esimerkkinä
merialuetasolla järjestettävät konferenssit merten
aluesuunnitteluun tai muihin vastaaviin aiheisiin liittyvien
parhaiden käytänteiden edistämiseksi. Näkyvyyttä lisääviä toimia
voivat olla esimerkiksi verkkosivustojen ylläpito (MARATLAS,
Maritime Forum), julkaisut, audiovisuaalinen aineisto, messu- ja
näyttelyosastot.
Erillissopimukset, jotka tehdään yhteistä kalastuspolitiikkaa ja
meriasioita koskevien konferenssien ja seminaarien järjestämistä
koskevan puitesopimuksen (viite MARE/2008/08) tai yhteiseen
kalastuspolitiikkaan ja EU:n yhdennettyyn meripolitiikkaan
liittyviä tiedotus- ja viestintätoimia koskevan puitesopimuksen
(viite MARE/2008/04) nojalla, ESTAT- ja DIGIT-pääosastojen
hallinnoimien puitesopimusten nojalla, ristikkäisen
edelleenvaltuutuksen kautta DIGITin kanssa tai muiden
pääosastojen (esim. JRC) kanssa tehtyjä hallinnollisia järjestelyjä
käyttäen. Konferenssien järjestämisestä aiheutuvien kulujen
kattamiseksi voidaan lisäksi myöntää enintään viisi suoraa
sopimusta.
Sopimukset tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana.

2.2.

Monialaisten välineiden kehittäminen

2.2.1.

Vaikutustenarviointiselvitykset osana yhteistä tietojenvaihtoympäristöä (CISE)
koskevan etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa sekä Euroopan parlamentille ja
neuvostolle vuonna 2013 annettavan tiedonannon laadinta

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan b alakohta, 3
artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
Yhdennettyä merivalvontaa koskeva komission aloite kokoaa yhteen jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset kaikilta merialoilta merivalvontatietojen vaihtamisen
mahdollistamiseksi. Tällainen yhteistyö parantaa merellä sattuvien tapahtumien valvonnan
vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä niihin reagoimista reaaliajassa. Näiden
myönteisten vaikutusten mittaaminen sekä kaikkien oikeudellisten muuttujien asianmukainen
tarkastelu muodostavat perustan vaikutusten arvioinnille, jonka pohjalta voidaan tehdä
politiikkaa koskevia ehdotuksia vuoden 2013 aikana.
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Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu
2.2.2.

Palvelut
1 450 000 €
CISE:n mallin kehittämistä koskevat selvitykset. Ne kattavat
tekniset, oikeudelliset, rahoitukselliset, ympäristöä koskevat sekä
sosiaaliset näkökohdat, jotka on tunnettava, jotta CISE:n
perustamisen vaikutukset voidaan arvioida. Selvitysten tulokset
ovat osa asianomaista vaikutusten arviointia, ja ne ovat tukena
laadittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2013
annettavaa tiedonantoa.
CISE:n perustamiseen tähtäävää etenemissuunnitelmaa koskevan
luonnoksen mukaan ennen CISE:n toteutusta on tehtävä
vaikutusten arviointi. Tätä varten on arvioitava muun muassa
tietojenvaihtoympäristön toteutettavuus ja vaikutukset tekniseltä,
oikeudelliselta ja sosiaaliselta kannalta sekä rahoituksen ja
ympäristön kannalta ottaen huomioon kunkin edellä mainitun
tekijän vaikutukset erikseen ja yhdessä. Tähän toimeen sisältyy
myös CISE:n operatiivisen testauksen valmistelu yhteistyössä
EU:n virastojen ja mahdollisesti jäsenvaltioiden kanssa. Tätä
tarkoitusta varten myönnetään erillissopimuksia komissiossa
parhaillaan käytössä olevien puitesopimusten (esim.
MARE/2011/01 Lot 1, DIGIT/ABCII/2) tai Yhteisen
tutkimuskeskuksen kanssa tehdyn hallinnollisen sopimuksen
(sopimus nro 31830 210-07 NFP ISP) nojalla. CISE:n
kehittämisen eri osa-alueita varten voidaan lisäksi myöntää kolme
suoraa sopimusta.
Menettelyt käynnistetään vuoden 2012 toisella neljänneksellä.
Sopimukset tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Merten aluesuunnittelun yhteydet rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja
hoitoon: Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon parhaiden käytänteiden
jakaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisen yhteydessä rannikkoalueilla

Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito on monialaista toimintaa, jolla pyritään
varmistamaan, että rannikkoalueita koskevat suunnittelutoimet tai kehittämispäätökset
tehdään integroidusti eikä sektoreittain vailla yhteyttä muihin sektoreihin. Merten
aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito perustuvat rannikko- ja
merialueiden käytön osalta melko samanlaisiin toimintaperiaatteisin, mutta niiden välillä on
kuitenkin myös merkittäviä eroja, jotka on otettava huomioon. Tästä hankkeesta hyötyvät
jäsenvaltioiden viranomaiset, etenkin alueellisella ja paikallisella tasolla, sillä rannikko- ja
merialueet ovat vaarassa joutua kokemaan kaikkein voimakkaimmin ilmastonmuutoksen
vaikutukset. Tähän ovat syynä merenpinnan nousu, rannikoiden eroosio ja tulvat. Tämä hanke
tuottaa aineistoa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvälle EU:n tietokeskukselle
(Clearinghouse Mechanism), johon on tarkoitus sisällyttää järjestelmä tietojen ja parhaiden
käytänteiden vaihtoa varten. Sen toteuttamista helpottavat hankkeen tärkeimmät tuotokset, eli
tietojenvaihtofoorumi ja ohjaustyökalu.
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Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat
Arvioitu aikataulu
2.2.3.

Palvelut
250 000 €
Hankkeen tavoitteena on perustaa tietofoorumi sekä kerätä
esimerkkejä merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden
yhdennetyn käytön ja hoidon välisistä yhteyksistä –
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon parhaiden
käytänteiden jakaminen ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
rannikkoalueilla
Suorat sopimukset
Ehdotuspyyntö käynnistetään vuoden 2012 toisella
neljänneksellä.

Monialaisten välineiden arviointi

Kaikille toimille, joihin sisältyy varojen käyttöä ulkopuolisten osapuolten hyväksi, on tehtävä
jälkiarviointi toimien vaikutusten, tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Samalla olisi
arvioitava toimen vaikutusten kestävyys sekä tärkeimmät onnistumisen tai epäonnistumisen
taustalla olevat tekijät. Meritiedon osalta tavoitteena on ensinnäkin luoda perusta
mahdolliselle oikeudelliselle välineelle, joka velvoittaisi yksityiset yritykset toimittamaan
viranomaisille toimintansa aikana kerättyjä tietoja yhtenäisen formaatin mukaisesti niin, että
tietoja voitaisiin käyttää uudelleen. Toisena tavoitteena on edellytetyn valmistelutoimien
meritieto-osiota (EMODNet) koskevan jälkiarvioinnin suorittaminen. Arvioinnit suorittaa
puitesopimusta varten avoimen tarjouspyynnön perusteella valittu konsulttiyritys.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

2.2.4.

Palvelut
550 000 €
Vaikutusten arviointia sekä toimien arviointia monialaisten
välineiden yhteydessä tukevat selvitykset. Esimerkkejä tästä ovat:
1) luvanvaraisten offshore-toimintojen harjoittajien keräämien
meritietojen pakollisen raportoinnin kustannusten ja hyötyjen
arviointi; 2) Meriosaaminen 2020 -aloitteen puitteissa
toteutettujen toimien vaikuttavuuden, tehokkuuden,
hyödyllisyyden sekä niiden hallinnoinnin arviointi; 3) Itämereen
ja Pohjanmereen liittyvän kahden merten aluesuunnittelua
koskevan valmistelutoimen vaikutusten, tehokkuuden ja
vaikuttavuuden jälkiarviointi.
Meri- ja kalastusasioiden pääosaston toimien ja niiden arviointia
koskevan tulevan puitesopimuksen nojalla tehtävät
erillissopimukset / Lot 1 (viite MARE/2011/01)
Sopimukset tehdään vuosina 2012 ja 2013. Merten
aluesuunnitteluhankkeiden arviointi käynnistetään vuoden 2012
viimeisellä neljänneksellä.

Kasvun ja innovoinnin osaamisperusta meritaloudessa. Meritiedon kokoaminen ja
levitys ja merenpohjan kartoitus verkkoportaalien avulla

Meritietoa koskevan EMODNet-hankkeen tavoitteena on koota yhteen julkisen sektorin
hallussa olevaa tietoa merestä, merenpohjasta ja ekosysteemeistä tiedon saamiseksi
kansalaisten ja yksityisten organisaatioiden käyttöön kaikkialla EU:ssa. EU:n viranomaiset
käyttävät meritiedon keräämiseen nykyisin noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, mutta tätä
tietoa ei levitetä laajalti. Meritiedon asettaminen kaikkien saataville auttaa vapauttamaan
suurelta osin hyödyntämätöntä meren kaupallista potentiaalia. Eräässä vaikutusten
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arvioinnissa (SEC(2010) 998) on arvioitu, että meritiedon nykyisten käyttäjien – teollisuus,
paikallisviranomaiset ja tutkijat – kilpailukyky paranisi 300 miljoonan euron verran vuodessa,
jos nykyinen hajanainen infrastruktuuri saataisiin kuntoon. Lisäksi tietojen julkistaminen
avaisi pienille yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuden uusien palvelujen ja tuotteiden
kehittämiseen. Tämän innovaation arvoksi arvioidaan 200 miljoonaa euroa vuodessa.
Vuodet 2012 ja 2013 kattavan vaiheen aikana EMODNetissä on tarkoitus laajentaa saatavilla
olevan meritiedon peittoa nojautuen EU:n budjettirahoituksella aiemmin kehitettyihin
tietojärjestelmiin ja näin saada mukaan tiedot kaikista Euroopan meristä. Suunniteltujen
hankkeiden
todennäköisiä
toteuttajia
ovat
rannikkojäsenvaltioiden
kansallisten
merikartoituslaitosten, kansallisten geologian tutkimuskeskusten, luonnonsuojeluvirastojen,
tietotekniikan alan yritysten ja tutkimuslaboratorioiden muodostamat konsortiot. EMODNetin
valmisteluvaiheeseen osallistuikin kaikkiaan 53 organisaatiota. Vuosien 2012 ja 2013 työn
tuloksena EMODNetin maantieteellinen kattavuus laajenee, ja sen vuoksi konsortioiden
odotetaan osallistuvan nyt kyseessä olevalle toiselle kierrokselle vieläkin innokkaammin.
Suunnitellut hankkeet hyödyttävät avomerellä työskenteleviä yksityisiä yrityksiä sekä niille
palveluja tarjoavia pieniä yrityksiä. Myös tutkijat hyötyvät laajemman tietoaineiston
käyttömahdollisuudesta, samoin viranomaiset. Luotettavien tietojen puuttuminen on myös
määritelty tehokkaan aluesuunnittelun ja rannikoiden suojelun suurimmaksi esteeksi, ja tämä
on ala, jolla EU:n toiminnalla voidaan saavuttaa eniten lisäarvoa.
EMODNet-hankkeen aikaisemmissa vaiheissa käytetyt menetelmät ja tietotekniikka on
hyväksytty riippumattomalla arvioinnilla. Verkosto nojaa toimiin, joita jäsenvaltiot ovat
omien meritietoinfrastruktuuriensa kehittämiseksi toteuttaneet, ja tukee EU:n
paikkatietojärjestelmän (INSPIRE) mukaisten vaatimusten käyttöönottoa jäsenvaltioissa.
Tarkoitus on myös toteuttaa hankkeita meristrategiadirektiiviin liittyvän raportoinnin
helpottamiseksi, kuten jäsenvaltioiden merialan johtajat toivoivat kokoontuessaan Varsovassa
8. ja 9. joulukuuta 2011. Tämän toimen toteutuksessa otetaan huomioon yhteisen
ohjelmasuunnittelun aloitteen ”Terveet ja tuottavat valtameret ja meret” puitteissa tehty työ.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat
Arvioitu aikataulu
2.2.5.

Palvelut
7 590 000 €
Varmistetaan merenpohjaa koskevien laatutarkastettujen
metatiedon, tiedon ja tietotuotteiden saatavuus. Portaaleja
perustetaan kolme – batymetria (veden syvyys), geologia ja
fysikaalinen elinympäristö. Ne laajentavat yhdennetyn
meripolitiikan valmistelutoimien yhteydessä tarkastellun
meritiedon lajeja ja niiden aikana kehiteltyjen palvelujen
maantieteellistä kattavuutta.
Suorat sopimukset
Tarjouspyyntö käynnistetään vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Kasvun ja innovoinnin osaamisperusta meritaloudessa – temaattisten portaalien
yhdistäminen ja seuranta

Hankkeen tarkoituksen on teknisen tuen toimittaminen kaikki EMODNetin valmistelutoimien
ja sen määrärahoista tuettujen hankkeiden yhteydessä kootut tiedot kattavan verkkoportaalin
seurantaa ja kehittämistä varten. Kaikkien valmistelutoimien yhteydessä kerättyjen tietojen
saaminen käyttöön yhdeltä sivustolta olikin yksi EMODNetin riippumattomassa arvioinnissa
mainituista ensisijaisista tavoitteista. Hankkeen toteuttaa sellainen merentutkimuslaboratorio
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tai muu merialan organisaatio, jolla on jonkin verran tunnustettua asiantuntemusta
tietotekniikasta.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat
Arvioitu aikataulu
2.3.

Palvelut
600 000 €
Teknisen tuen toimittaminen hankkeille, joilla edistetään
meriosaamista kehittämällä yhden palvelupisteen verkkoportaalia,
jonka kautta ovat saatavilla tieto, metatieto ja tietotuotteet
kaikkien temaattisten tiedonkeruuryhmien osalta, sekä
hankeseurannan avustaminen
Suorat sopimukset
Tarjouspyyntö käynnistetään vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Meriympäristön suojelu sekä meri- ja rannikkoluonnonvarojen kestävä käyttö

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan c alakohta, 3
artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
2.3.1.

Ympäristön hyvään tilaan liittyvien menetelmästandardien kehittäminen

Tavoitteena on kehittää jo olemassa olevia tai laatia uusia menetelmästandardeja ja eritelmiä,
joilla varmistetaan, että komission päätöksessä 2010/477/EU mainittuja kuvaajia,
arviointiperusteita ja indikaattoreita sovelletaan yhdenmukaisella tai ainakin
vertailukelpoisella tavalla. Tämän työn tulokset muodostavat perustan kyseisen päätöksen
tarkistukselle sitten, kun se on tarkoituksenmukaista. Mahdollisia tuensaajia ovat ensisijassa
meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) täytäntöönpanoon osallistuvat viranomaiset. Näillä
toimilla edistetään myös parhaiden käytänteiden vaihtoa sidosryhmien välillä ja tehostetaan
komission kanssa käytävää vuoropuhelua. Hyötyjiä ovat myös tutkimus ja teollisuus, jotka
voivat jakaa innovatiivisia ideoita, yhtenäisempää merialueiden hoitoa toivovat valtiosta
riippumattomat järjestöt sekä taloudelliseen sääntelyyn tai ympäristönsuojeluun liittyviä
tehtäviä hoitavat viranomaiset.
Laji
Talousarvio
Kuvaus
Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

2.3.2.

Palvelut
900 000 €
Meriympäristön hyvään tilaan liittyvien menetelmästandardien
kehittäminen meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) puitteissa
Uuden puitesopimuksen osana tehtävät erillissopimukset avoimen
tarjouspyynnön perusteella (meristrategiadirektiivin
täytäntöönpanon tukeminen)
Puitesopimukseen liittyvä hankintamenettely käynnistetään
vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Erillissopimukset tehdään
vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Merten roskaantuminen ja muut meriympäristöön kohdistuvat uudet paineet

Tavoitteena on määritellä meriympäristöön kohdistuvat uudet paineet sekä niiden laajuus,
merkitys ja vaikutukset. Tältä pohjalta olisi tehtävä ehdotuksia toimenpiteiksi tavoitteena
tiedon välittäminen jäsenvaltioille ja niiden avustaminen direktiivin 2008/56/EY 13 artiklassa
säädetyn kansallisen toimenpideohjelman laadinnassa. Mahdollisia tuensaajia ovat ensisijassa
meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) täytäntöönpanoon osallistuvat viranomaiset. Näillä
toimilla edistetään myös parhaiden käytänteiden vaihtoa sidosryhmien välillä ja tehostetaan
komission kanssa käytävää vuoropuhelua. Hyötyjiä ovat myös tutkimus ja teollisuus, jotka
voivat jakaa innovatiivisia ideoita, yhtenäisempää merialueiden hoitoa toivovat valtiosta
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riippumattomat järjestöt sekä taloudelliseen sääntelyyn tai ympäristönsuojeluun liittyviä
tehtäviä hoitavat viranomaiset.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

Palvelut
1 250 000 €
Meriympäristöön kohdistuvien uusien paineiden, esimerkiksi
merten roskaantumisen ja tulokaslajien, alkuperää ja laajuutta
sekä niihin liittyviä toimenpiteitä käsittelevä hanke vastauksena
johonkin ekosysteemipohjaisen lähestymistavan yhteydessä
ilmenevään monialaiseen ongelmaan (yhteys
meristrategiadirektiivin liitteessä I esitettyihin kuvaajiin).
Meriympäristöön ja erityisesti suojeltuihin merialueisiin
kohdistuvat vaikutukset sekä mahdolliset globaalit, EU:n tason ja
kansalliset toimenpiteet olisi yksilöitävä erityisesti merten
roskaantumisen osalta, mukaan luettuna kasvava uusi ongelma,
niin kutsuttu ”muovikeitto”. Tietojenvaihto olisi kytkettävä
WISE-Marineen, ja hankkeessa olisi oltava merkittävä
valistusosio.
Uuden puitesopimuksen osana tehtävät erillissopimukset avoimen
tarjouspyynnön perusteella (meristrategiadirektiivin
täytäntöönpanon tukeminen)
Puitesopimukseen liittyvä hankintamenettely käynnistetään
vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Erillissopimukset tehdään
vuosien 2012 ja 2013 aikana.

2.4.

Merialuestrategioiden laadinta

2.4.1.

Asiantuntija-apu meriasioiden hallintotapaa ja niitä koskevaa yhteistyötä varten
merialuetasolla, myös merialuestrategioiden menestyksekkään toteutuksen
varmistamiseksi annettava apu

Tavoitteena on koota yhteen sidosryhmien näkemykset, laatia tiivistetty esitys keskeisistä
kysymyksistä, edistää keskustelua sekä varmistaa, että sidosryhmät ovat tietoisia niistä EUasioista, joihin ne voivat vaikuttaa. Todennäköisiä toimien toteuttajia ovat konsulttiyritykset,
joilla on mahdollisuus käyttää tukena akateemista meriasioiden tuntemusta. Hyötyjiä ovat
asianomaisella merialueella toimiva teollisuus, merialueen hoidosta vastaavat viranomaiset
sekä sen rannikolla elävät paikallisyhteisöt.
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Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

2.5.

Palvelut
700 000 €
Teknisen asiantuntemuksen toimittaminen komissiolle sekä
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille merialuetasolla.
Asiantuntijat analysoivat tietoaineiston, suorittavat tutkimustyön
ja esittävät ehdotuksia yhtenäisiksi toimiksi ja yhdennetyiksi
ratkaisuiksi meristrategioiden laadintaa, meripoliittisten
suunnitelmien laadintaan annettavaa tukea sekä konferenssien
sisällön suunnittelua varten.
Uuden puitesopimuksen osana tehtävät erillissopimukset
tarjouspyynnön perusteella (yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva
tekninen asiantuntemus). Asiantuntija-avun kustannusten
kattamiseksi voidaan lisäksi myöntää enintään viisi suoraa
sopimusta tai erillissopimukset voidaan vaihtoehtoisesti panna
täytäntöön jo voimassa olevien puitesopimusten nojalla (esim.
MARE/2008/04 tai MARE/2008/08).
Puitesopimukseen liittyvä hankintamenettely käynnistetään
vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Erillissopimukset
tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Yhdennetyn meripolitiikan kansainväliseen ulottuvuuteen liittyvä yhteistyö ja
koordinointi ulkopuolisten kumppanien kanssa

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan e alakohta, 3
artiklan 5 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
2.5.1.

Konferenssi Mustanmeren alueen osapuolten kanssa

Bulgaria ja Romania kannattavat meriasioita ja kalastusta koskevan yhteistyön lisäämistä
merialuetasolla ja haluavat laatia aloitteita, joilla sen lisäarvo voidaan osoittaa. Yksi kyseisten
kahden jäsenvaltion ja komission lokakuussa 2011 pidetyssä ideointikokouksessa5 hyväksymä
päätelmä olikin, että tällaisten aloitteiden määrittelemiseksi kaikki Mustanmeren
rannikkovaltiot olisi saatava mukaan vuoropuheluun. Tarkoitus on kutsua kaikkien kuuden
maan edustajia, niin viranomaisia kuin yksityisiä toimijoitakin, sekä Mustanmeren alueella
toimivia
alueellisia
ja
kansainvälisiä
organisaatioita
kaikkien
Mustanmeren
rannikkovaltioiden toimijoiden yhteiseen konferenssiin.

5

FI

Bulgarian ja Romanian viranomaisten kanssa pidetystä ideointikokouksesta enemmän osoitteessa:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2011/10/events_20111014_en.htm
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Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu
2.6.

Palvelut
100 000 €
Konferenssi, jolla pyritään edistämään ja helpottamaan
Mustanmeren alueella tietojen jakamista, parhaiden käytänteiden
vaihtoa ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, mukaan luettuina
työmarkkinaosapuolet
Erillissopimukset, jotka tehdään yhteistä kalastuspolitiikkaa ja
meriasioita koskevien konferenssien ja seminaarien järjestämistä
koskevan puitesopimuksen (viite MARE/2008/08) tai yhteiseen
kalastuspolitiikkaan ja EU:n yhdennettyyn meripolitiikkaan
liittyviä tiedotus- ja viestintätoimia koskevan puitesopimuksen
(viite MARE/2008/04) nojalla
Erillissopimus allekirjoitetaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä

Kestävä talouskasvu, työllisyys, innovointi ja uudet teknologiat

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan f alakohta, 3
artiklan 6 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
Vuonna 2012 on tarkoitus antaa valtamerten, merten ja rannikoiden ansiosta saavutettavaa
kestävää kasvua käsittelevä komission tiedonanto, jossa osoitetaan tärkeimmät
kasvupotentiaalia omaavat osa-alueet erityisesti kehittymässä olevilla ja tulevilla merialoilla.
Tämän seurantatoimen ansiosta on mahdollista määritellä sekä kansallisia että merialuetason
hankkeita, joita voidaan tukea julkisin tai yksityisin varoin. Kussakin tapauksessa
tarkastellaan myös kasvun ja työllisyyden perusedellytyksiä (rahoitus, tutkimus, innovointi,
ammattitaito, koulutus), jotta voitaisiin luoda parhaat toimintatavat investointien
houkuttelemiseksi kyseisille aloille.
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2.6.1.

”Siniseen kasvuun” liittyvien hankkeiden määrittely ja tukeminen kehittymässä
olevilla aloilla

Laji
Talousarvio
Aihe tai nimi

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu
2.6.2.

Palvelut
2 600 000 €
Tavoitteet: Hankkeiden määrittely kehittymässä olevilla ja
tulevilla merialoilla ottaen huomioon kullakin merialueella
vallitsevat rajoitteet ja erityisolot. Parhaiden käytänteiden
jakaminen sijoitusstrategioita sekä merialan työllisyyden ja
koulutuksen edistämistä varten. Merialan klustereiden
muodostamisen tukeminen. Tilanteen ennakoimista
ammattitaidon, työpaikkojen ja ammattien osalta tukevat välineet.
Sinisen kasvun edistäminen työllisyystavoite mukaan luettuna.
Tarkoituksenmukainen yhteistyö alan kaikkien tärkeiden
sidosryhmien kanssa.
Tehtävät:
1. Määritellään, kuinka voidaan edistää mereen ja meritalouteen
liittyviä suuren kasvu- ja työllisyyspotentiaalin sisältäviä toimia
mahdollisimman sopivalla tasolla (paikallinen, alueellinen,
valtioiden välinen tai merialuekohtainen).
2. Tehdään tältä pohjalta kussakin tapauksessa ehdotukset
rahoitukseen, tutkimukseen, innovointiin, ammattitaitoon tai
koulutukseen liittyvien puutteiden korjaamiseksi esimerkiksi
kehittämällä varhaisvaroitus- ja ennustejärjestelmiä
ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden
parantamiseksi.
3. Helpotetaan ja tuetaan asianmukaisin toimin hyödyllistä
vuorovaikutusta eri meri- ja meritalousalojen välillä.
4. Havainnoista keskustelemista varten järjestetään sarja
kansallisia, alueellisia ja alueiden välisiä tapahtumia, mukaan
luettuna merialan työllisyyttä ja koulutusta käsittelevä työpaja.
5. Levitetään sijoitusstrategioihin liittyviä, indikaattorien
perusteella parhaita käytänteitä sopivimman tason toimintaa
varten.
Erillissopimukset, jotka tehdään osana uutta puitesopimusta
(Sininen kasvu) tarjouspyynnön perusteella sekä yhteistä
kalastuspolitiikkaa ja meriasioita koskevien konferenssien ja
seminaarien järjestämistä koskevan puitesopimuksen (viite
MARE/2008/08) nojalla.
Puitesopimus vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
Erillissopimukset tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Kasvu ja innovointi meritaloudessa – merialuehavainnointia ja –tietoja koskevat
puutteet ja painopisteet

Tavoitteena on edistää sellaisen merten havainnointi-infrastruktuurin käyttöä, joka tukee
sinistä taloutta mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Tarkoitus on arvioida nykyisen
seurantarakenteen kustannustehokkuus, luotettavuus ja hyödyllisyys kehittämällä tuotteita
kyseisten tietojen pohjalta ja määrittelemällä, vastaavatko tuotteet työntekijöiden, teollisuuden
ja viranomaisten tarpeita uusien työpaikkojen ja kasvun osalta.
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Laji
Talousarvio
Aihe tai nimi

Toteutustavat
Arvioitu aikataulu
2.6.3.

Palvelut
1 800 000 €
1) Arvioidaan olemassa olevien merihavaintojen ja -tietojen
saatavuus, hyödyllisyys, määrä ja laatu, sekä 2) analysoidaan
puutteet ja painopisteet suhteessa teollisuuden ja viranomaisten
tarpeisiin uusien työpaikkojen ja kasvun osalta kyseisellä
merialueella. Hankkeita on kaksi, joista toinen liittyy
Pohjanmereen ja toinen Välimereen.
Suorat sopimukset
Kaksi tarjouspyyntöä käynnistetään vuoden 2012 toisella
neljänneksellä.

Sijoittajien konferenssi Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa merialan
kehittämisen ja yhteistyön tukemiseksi; yhdessä Euroopan investointipankin kanssa

Euroopan komissio, Kansainvälinen merenkulkujärjestö ja Euroopan investointipankki
pääsivät syksyllä 2010 korkean tason sopimukseen siitä, että kyseisten kolmen toimielimen
olisi lisättävä yhteistyötään merialan kehittämisessä Välimeren alueella. Erityisesti tämä
koskee Välimeren alueen kumppanimaihin tehtävien yksityisten investointien ja kestävän
kasvun edistämistä. Sen jälkeen käynnistettiin FEMIP Trust Fond -rahaston puitteissa
toteutettavuustutkimus parhaiden käytänteiden ja suositusten määrittelemiseksi 1) meriinfrastruktuuria, 2) sosiaalisia seikkoja ja koulutusta, sekä 3) merivalvontaa ja -turvallisuutta
koskevien yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien ja investointien edistämiseksi.
Laji
Talousarvio
Aihe tai nimi

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

3.

Palvelut
200 000 €
Toimessa on tarkoitus tukea yksityisten ja julkisten toimijoiden
sekä rahoituslaitosten yhteisen sijoittajien konferenssin
järjestämistä. Tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma merialan
kehittämiseksi Välimeren alueen kumppanimaissa.
Erillissopimukset, jotka tehdään yhteistä kalastuspolitiikkaa ja
meriasioita koskevien konferenssien ja seminaarien järjestämistä
koskevan puitesopimuksen (viite MARE/2008/08) tai yhteiseen
kalastuspolitiikkaan ja EU:n yhdennettyyn meripolitiikkaan
liittyviä tiedotus- ja viestintätoimia koskevan puitesopimuksen
(viite MARE/2008/04) nojalla
Erillissopimus allekirjoitetaan vuoden 2012 toisella
neljänneksellä.

MUUT TOIMET

BUDJETTIKOHTA 11 09 05
3.1.

Yhteiseen
tietojenvaihtoympäristöön
(CISE)
liittyvän,
Yhteisen
tutkimuskeskuksen kanssa tehdyn hallinnollisen järjestelyn jatkaminen

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan b alakohta, 3
artiklan 2 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohta sekä asetuksen (EY) N:o
1406/2002 2 artiklan d alakohta
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Aihe: Yhteiseen tietojenvaihtoympäristöön (CISE) liittyvien teknisten selvitysten sekä
teknisen neuvoa-antavan työryhmän (TAG) hallinnoinnin tukeminen asiakirjassa Luonnos
etenemissuunnitelmaksi merivalvontaa koskevan yhteisen tietojenvaihtoympäristön
kehittämiseksi (KOM(2010) 584 lopullinen) määriteltyjen vaiheiden mukaisesti. Operatiivisen
testauksen tekniseen toteutukseen osallistuu myös Yhteinen tutkimuskeskus.
Määrä: € 350 000
Arvioitu aikataulu: Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa voimassa olevan hallinnollisen
järjestelyn (sopimus nro 31830 210-07 NFP ISP) voimassaolon jatkaminen vuoden 2012
jälkeen; voimassaolon jatkamiseen liittyvä allekirjoitus vuoden 2012 viimeisellä
neljänneksellä
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LIITE 2
Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskeva tukiohjelma (2011–2013)
– Työohjelma 2012
1.

AVUSTUKSET

BUDJETTIKOHTA 11 09 05
1.1.

Monialaisten välineiden kehittäminen

Oikeusperusta: Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta
30 päivänä marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1255/2011, jäljempänä ’yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva asetus’, 2 artiklan b
alakohta, 3 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta
1.1.1.

Merten aluesuunnittelua koskeva hanke Atlantilla, mukaan luettuina Kelttienmeri ja
Biskajanlahti

Merten aluesuunnittelu on hyväksytty laajalti ratkaisevan tärkeäksi keinoksi tukea merten ja
valtamerten hyvää hoitoa. Vaikka joissakin EU:n jäsenvaltioissa toteutetaankin parhaillaan
toimia merten aluesuunnittelun ottamiseksi käyttöön kansallisella tai alueellisella tasolla,
jäsenvaltioiden rajat ylittävä yhteistyö on toistaiseksi vähäistä. Sen vuoksi komissio haluaa
tukea merten aluesuunnitteluun sovellettavan rajat ylittävän ekosysteemipohjaisen
toimintamallin kehittämistä Euroopan merialueilla. Tähän tavoitteeseen pyritään muun
muassa EU:n yhteisrahoittamilla hankkeilla EU:n eri merialueilla. Hankkeissa mahdollisia
tuensaajia ovat kyseisen merialueen (tässä tapauksessa Atlantti mukaan luettuina Kelttienmeri
ja Biskajanlahti) rantavaltioihin kuuluvien jäsenvaltioiden julkiset yhteisöt sekä asianomaiset
alueelliset meriyleissopimukset (tässä tapauksessa OSPAR-yleissopimus). Hankkeessa on
oltava mukana viranomaisia, joilla on alueellisesti vaikuttavia merialaan liittyviä tehtäviä.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

FI

Toimeen liittyvä avustussopimus – ehdotuspyynnöt
1 000 000 €
Testihanke, jonka tarkoituksena on kerätä käytännön tietoa
ja kokemuksia merten aluesuunnittelun toteutuksesta yhdellä
tai useammalla hankekumppanien valitsemalla rajat
ylittävällä merialueella Atlantin alueella, mukaan luettuina
Kelttienmeri ja Biskajanlahti. Valituilla alueilla kumppanien
olisi testattava merten aluesuunnittelua käytännössä, mukaan
luettuina alkuarvioinnin suorittaminen, meren
aluesuunnitelman laadinta sekä seuranta- ja
arviointimenettelyä koskevat ehdotukset. Hankkeen olisi
tuotettava lisäarvoa alalla jo käynnissä oleville
yhteistyötoimille, ja siinä olisi määriteltävä olemassa olevat
ja mahdolliset esteet ja laadittava suositukset merten
aluesuunnittelun soveltamisesta raja-alueilla. Siinä olisi
myös selvitettävä merten aluesuunnittelun ja
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon väliset
yhteydet ja tällä tavoin lisättävä ymmärtämystä näiden
kahden käsitteen yhtäläisyyksistä ja eroista.
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Tavoitteet ja odotetut
tulokset

Pääasialliset valinta- ja
myöntämisperusteet

FI

Tavoitteena on viedä eteenpäin rajat ylittävän
ekosysteemipohjaisen merten aluesuunnittelun kehittämistä
toimintasuunnitelmaa koskevassa vuoden 2008
tiedonannossa esitettyjen 10 keskeisen periaatteen
mukaisesti. Olisi määriteltävä olemassa olevat ja mahdolliset
esteet ja laadittava suositukset rajat ylittävän merten
aluesuunnittelun sovellusten saamiseksi koko EU:n
hyödyksi. Myös merten aluesuunnittelun ja
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon väliset
yhteydet olisi selvitettävä.
Valintaperusteet: Hakijoilla on oltava taloudelliset,
rahoitukselliset, tekniset ja ammatilliset valmiudet ehdotetun
hankkeen toteuttamiseksi ja saattamiseksi päätökseen.
Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan oikeudellinen asema
ja hänen taloudelliset ja toiminnalliset valmiutensa toteuttaa
ehdotettu hanke.
Myöntämisperusteet:
– Merkitys: Hakijoiden olisi kuvattava, millä tavoin ne
ymmärtävät hankkeen tavoitteet, miten nämä tavoitteet
otetaan huomioon niiden ehdotuksessa ja missä määrin
hankkeella on vaikutusta suhteessa merten aluesuunnittelun
nykyisiin kysymyksiin asianomaisilla alueilla.
– Lisäarvo ja innovointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
hanke lisää sellaista tietoa ja kokemusta, jolla on merkitystä
merten aluesuunnittelua koskevan yhteisen lähestymistavan
kehittämiselle EU:ssa, sekä osoitettava, missä määrin
ehdotus edustaisi innovatiivista lähestymistapaa merten
aluesuunnitteluun. Erityisesti olisi pyrittävä valitsemaan
rajat ylittävän merten aluesuunnittelun kannalta sopivia
alueita.
– Menetelmät: Hakijoiden olisi kuvattava ehdottamansa
työmenetelmät, joilla hanke toteutetaan aikataulussa
menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi esitettävä
yksityiskohtainen aikataulu ja työsuunnitelma. Hakijoiden
olisi myös kuvattava, millä tavoin ne aikovat varmistaa
merten aluesuunnittelussa tarvittavien tietojen riittävän
vaihdon hankkeen osallistujien välillä ja mitkä ovat niiden
mielestä kyseiseen tietojenvaihtoon liittyvät suurimmat
ongelmat (esim. oikeudelliset, hallinnolliset tai tekniset
esteet).
– Hankkeen toteutuksen välineet: Hakijoiden olisi
osoitettava, että käyttöön annettavat resurssit (henkilöstö,
laitteet, rahoitus jne.) ovat riittävät hankkeen toteuttamiseksi
aikataulussa menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi
osoitettava, että niiden toteutuskeinot ovat
kustannustehokkaita.
– Hankkeen hallinnointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
hankkeelle ehdotettu organisaatio- ja hallintorakenne
mahdollistaa vaaditun laadun saavuttamisen, määräaikojen
noudattamisen ja todellisen kumppanuuden luomisen.
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Yhteisrahoitusaste
Arvioitu aikataulu
1.2.

– Tulosten levitys ja näkyvyys: Hakijoiden olisi esitettävä
tulosten levittämissuunnitelma sekä kuvattava, miten ne
aikovat varmistaa, että hankkeeseen osallistumattomat tahot
käyttävät tuloksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
Ehdotuspyyntö käynnistetään vuoden 2012 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Kestävä talouskasvu, työllisyys, innovointi ja uudet teknologiat

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan f alakohta, 3
artiklan 6 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta
1.2.1.

Merialan työllisyys ja koulutus

Meritaloudella on erinomaiset mahdollisuudet luoda kasvua ja työpaikkoja sekä
rannikkoalueilla että koko Euroopassa, mutta alalla on voitettavanaan suuret haasteet. Jotta
tämä potentiaali saataisiin vapautettua ja alan rakenneuudistus ja muutos pystyttäisiin
hallitsemaan nykyistä paremmin, on ratkaistava tietyt merialan työllisyyteen ja koulutukseen
liittyvät ongelmat. Niissä on kyse muun muassa meritalouden ja sen tarjoamien
uramahdollisuuksien heikosta houkuttavuudesta, tunnettuudesta ja näkyvyydestä, työvoiman
liikkuvuuden rajoitteista, vääränlaisesta koulutustarjonnasta ja ammattitaidon kysynnän ja
tarjonnan kohtaamattomuudesta. Sen vuoksi komission kannustaa laatimaan aloitteita, joissa
alan sidosryhmät, erityisesti työmarkkinaosapuolet sekä koulutusalan edustajat, saadaan
pohtimaan merialan ammatillisten taitojen ja työpaikkojen huonoa yhteensopivuutta ja
luodaan puitteet sille, että opiskelijoilla ja ammatissa toimivilla on aiempaa paremmat
mahdollisuudet ammatilliseen tai maantieteelliseen liikkuvuuteen. Mahdollisia tuensaajia ovat
työnantajat, työntekijät (myös työnhakijat), opiskelijat, opetushenkilöstö sekä julkiset yhteisöt
oppilaitokset mukaan luettuina kaikkialla EU:ssa. Toimen tavoitteena on
ammattipätevyyksien, työllistyvyyden ja meritaloutta koskevan ymmärryksen lisääminen, ja
tätä varten luodaan puitteet sille, että edellä mainitut toimijat voivat osallistua aloitteisiin ja
hankkeisiin, jotka edistävät liikkuvuutta sekä koulutuksen ja elinkeinoelämän tarpeiden
vastaavuutta.
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Laji

Toimeen liittyvä avustussopimus – ehdotuspyynnöt

Talousarvio

400 000 €

Merialan taitoja ja työpaikkoja koskeva hanke: korjataan
kohtaamisongelmat (esim. EU:ssa on merenkulkijoita
samanaikaisesti paikoin liikaa ja paikoin liian vähän), edistetään
koulutukseen ja ammattikokemukseen liittyvää liikkuvuutta ja
hyvien käytänteiden vaihtoa.
Hankkeessa kannustetaan laatimaan aloitteita ja ohjelmia, joissa
Tavoitteet
ja
parannetaan merialan taitojen ja työpaikkojen yhteensopivuutta,
odotetut tulokset
varustetaan ihmiset oikeilla taidoilla työllistymistä ajatellen ja
myös luodaan puitteet sille, että opiskelijoilla ja ammatissa
toimivilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet ammatilliseen tai
maantieteelliseen liikkuvuuteen taitojensa parantamiseksi ja
monipuolistamiseksi. Tämä toteutetaan muun muassa
helpottamalla merialan opiskelijoiden ja ammattihenkilöstön
vaihtoa.
Pääasialliset valinta- Valintaperusteet: Hakijoilla on oltava taloudelliset,
rahoitukselliset, tekniset ja ammatilliset valmiudet ehdotetun
ja
hankkeen toteuttamiseksi ja saattamiseksi päätökseen.
myöntämisperusteet
Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan oikeudellinen asema ja
hänen taloudelliset ja toiminnalliset valmiutensa toteuttaa
ehdotettu hanke.
Myöntämisperusteet:
– Merkitys: Hakijoiden olisi kuvattava, millä tavoin ne
ymmärtävät hankkeen tavoitteet, miten nämä tavoitteet otetaan
huomioon niiden ehdotuksessa ja missä määrin hankkeella on
vaikutusta merialan työllisyydessä ja koulutuksessa nykyisin
ilmeneviin ongelmiin.
– Lisäarvo ja innovointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että hanke
lisäisi sellaista tietoa ja kokemusta, jolla on merkitystä merialan
työllisyyteen ja koulutukseen liittyvien ongelmien
ratkaisemisessa, sekä se, missä määrin ehdotus edustaa on
innovatiivista lähestymistapaa merialan työllisyyteen ja
koulutukseen.
– Menetelmät: Hakijoiden olisi kuvattava ehdottamansa
työmenetelmät, joilla hanke toteutetaan aikataulussa
menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi esitettävä
yksityiskohtainen aikataulu ja työsuunnitelma.
– Hankkeen toteutuksen välineet: Hakijoiden olisi osoitettava, että
käyttöön annettavat resurssit (henkilöstö, laitteet, rahoitus jne.)
ovat riittävät hankkeen toteuttamiseksi aikataulussa
menestyksekkäästi. Erityisesti hakijoiden olisi osoitettava, että
niiden toteutuskeinot ovat kustannustehokkaita.
– Hankkeen hallinnointi: Hakijoiden olisi osoitettava, että
hankkeelle ehdotettu organisaatio- ja hallintorakenne mahdollistaa
vaaditun laadun saavuttamisen, määräaikojen noudattamisen ja
todellisen kumppanuuden luomisen.
– Tulosten levitys ja näkyvyys: Hakijoiden olisi esitettävä tulosten
levittämissuunnitelma sekä kuvattava, miten ne aikovat varmistaa,
että hankkeeseen osallistumattomat tahot käyttävät tuloksia
parhaalla mahdollisella tavalla.
Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
Yhteisrahoitusaste
25
Ehdotuspyyntö käynnistetään vuoden 2012 kolmannella
Arvioitu aikataulu
neljänneksellä.
Kuvaus
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2.

HANKINNAT

BUDJETTIKOHTA 11 09 05
2.1.

Meriasioiden hallinnointi

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan a alakohta, 3
artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
2.1.1.

Meri- ja rannikkoasioiden yhdennetyn hallintomallin kehittäminen ja täytäntöönpano
sekä yhdennetyn meripolitiikan näkyvyys

Tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltiot ja alueet laativat omia yhdennettyjä
meristrategioita, edistävät parhaiden käytänteiden vaihtoa ja vuoropuhelua sidosryhmien
kanssa ja tekevät yhdennettyä meripolitiikkaa tunnetuksi.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu
2.2.

Palvelut ja tavarantoimitukset
1 900 000 €
Toimen tavoitteena on edistää ja helpottaa tiedon jakamista,
parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä synergian ja vuoropuhelun
hyödyntämistä ja vahvistamista niin sidosryhmien kanssa kuin
niiden välilläkin järjestämällä konferensseja ja seminaareja,
esimerkkinä merialuetasolla järjestettävät konferenssit merten
aluesuunnitteluun tai muihin vastaaviin aiheisiin liittyvien
parhaiden käytänteiden edistämiseksi. Näkyvyyttä lisääviä toimia
voivat olla esimerkiksi verkkosivustojen ylläpito (MARATLAS,
Maritime Forum), julkaisut, audiovisuaalinen aineisto, messu- ja
näyttelyosastot.
Erillissopimukset, jotka tehdään yhteistä kalastuspolitiikkaa ja
meriasioita koskevien konferenssien ja seminaarien järjestämistä
koskevan puitesopimuksen (viite MARE/2008/08) tai yhteiseen
kalastuspolitiikkaan ja EU:n yhdennettyyn meripolitiikkaan
liittyviä tiedotus- ja viestintätoimia koskevan puitesopimuksen
(viite MARE/2008/04) nojalla, ESTAT- ja DIGIT-pääosastojen
hallinnoimien puitesopimusten nojalla, ristikkäisen
edelleenvaltuutuksen kautta DIGITin kanssa tai muiden
pääosastojen (esim. Yhteinen tutkimuskeskus) kanssa tehtyjä
hallinnollisia järjestelyjä käyttäen. Konferenssien järjestämisestä
aiheutuvien kulujen kattamiseksi voidaan lisäksi myöntää
enintään viisi suoraa sopimusta.
Erillissopimukset tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Monialaisten välineiden kehittäminen

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan b alakohta, 3
artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
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2.2.1.

Yhteistä tietojenvaihtoympäristöä (CISE) koskevan etenemissuunnitelman
täytäntöönpano sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2013 annettavan
tiedonannon laadinta

Yhdennettyä merivalvontaa koskeva komission aloite kokoaa yhteen jäsenvaltioiden
toimivaltaiset viranomaiset kaikilta merialoilta merivalvontatietojen vaihtamisen
mahdollistamiseksi. Tällainen yhteistyö parantaa merellä sattuvien tapahtumien valvonnan
vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä niihin reagoimista reaaliajassa. Näiden
myönteisten vaikutusten mittaaminen sekä kaikkien oikeudellisten muuttujien asianmukainen
tarkastelu muodostavat perustan vaikutusten arvioinnille, jonka pohjalta voidaan tehdä
politiikkaa koskevia ehdotuksia vuoden 2013 aikana. Pyydetystä palvelusta riippuen
tuensaajina ovat ulkopuoliset toimeksisaajat tai hallinnollisten järjestelyjen puitteissa
komission pääosastot.
Laji
Talousarvio
Kuvaus

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu
2.2.2.

Palvelut
1 500 000 €
CISE:n mallin kehittämistä koskevat selvitykset. Ne kattavat
tekniset, oikeudelliset, rahoitukselliset, ympäristöä koskevat sekä
sosiaaliset näkökohdat, jotka on tunnettava, jotta CISE:n
perustamisen vaikutukset voidaan arvioida. Selvitysten tulokset
ovat osa asianomaista vaikutusten arviointia, ja ne ovat tukena
laadittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2013
annettavaa tiedonantoa.
CISE:n perustamiseen tähtäävää etenemissuunnitelmaa koskevan
luonnoksen mukaan ennen CISE:n toteutusta on tehtävä
vaikutusten arviointi. Tätä varten on arvioitava muun muassa
tietojenvaihtoympäristön toteutettavuus ja vaikutukset tekniseltä,
oikeudelliselta ja sosiaaliselta kannalta sekä rahoituksen ja
ympäristön kannalta ottaen huomioon kunkin edellä mainitun
tekijän vaikutukset erikseen ja yhdessä. Tähän toimeen sisältyy
myös CISE:n operatiivisen testauksen valmistelu yhteistyössä
EU:n virastojen ja mahdollisesti jäsenvaltioiden kanssa. Tässä
yhteydessä on tarkoitus käyttää komissiossa parhaillaan käytössä
olevia puitesopimuksia (esim. MARE/2011/01 Lot 1,
DIGIT/ABCII/2) tai Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtyä
hallinnollista sopimusta (sopimus nro 31830 210-07 NFP ISP).
CISE:n kehittämisen eri osa-alueita varten voidaan lisäksi
myöntää kolme suoraa sopimusta.
Erillissopimukset tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana.
Menettelyt käynnistetään vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Kasvun ja innovoinnin osaamisperusta meritaloudessa. Meritiedon kokoaminen ja
levitys ja merenpohjan kartoitus verkkoportaalien avulla

Meritietoa koskevan EMODNet-hankkeen tavoitteena on koota yhteen julkisen sektorin
hallussa olevaa tietoa merestä, merenpohjasta ja ekosysteemeistä tiedon saamiseksi
kansalaisten ja yksityisten organisaatioiden käyttöön kaikkialla EU:ssa. EU:n viranomaiset
käyttävät meritiedon keräämiseen nykyisin noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, mutta tätä
tietoa ei levitetä laajasti. Meritiedon asettaminen kaikkien saataville auttaa vapauttamaan
suurelta osin hyödyntämätöntä meren kaupallista potentiaalia. Eräässä vaikutusten
arvioinnissa (SEC(2010) 998) on arvioitu, että meritiedon nykyisten käyttäjien – teollisuus,
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paikallisviranomaiset ja tutkijat – kilpailukyky paranisi 300 miljoonan euron verran vuodessa,
jos nykyinen hajanainen infrastruktuuri saataisiin kuntoon. Lisäksi tietojen julkistaminen
avaisi pienille yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuden uusien palvelujen ja tuotteiden
kehittämiseen. Tämän innovaation arvoksi arvioidaan 200 miljoonaa euroa vuodessa.
Vuodet 2012 ja 2013 kattavan vaiheen aikana EMODNetissä on tarkoitus laajentaa saatavilla
olevan meritiedon peittoa nojautuen EU:n budjettirahoituksella aiemmin kehitettyihin
tietojärjestelmiin ja näin saada mukaan tiedot kaikista Euroopan meristä. Suunniteltujen
hankkeiden
todennäköisiä
toteuttajia
ovat
rannikkojäsenvaltioiden
kansallisten
merikartoituslaitosten, kansallisten geologian tutkimuskeskusten, luonnonsuojeluvirastojen,
tietotekniikan alan yritysten ja tutkimuslaboratorioiden muodostamat konsortiot. EMODNetin
valmisteluvaiheeseen osallistuikin kaikkiaan 53 organisaatiota. Vuosien 2012 ja 2013 työn
tuloksena EMODNetin maantieteellinen kattavuus laajenee, ja sen vuoksi konsortioiden
odotetaan osallistuvan nyt kyseessä olevalle toiselle kierrokselle vieläkin innokkaammin.
Suunnitellut hankkeet hyödyttävät avomerellä työskenteleviä yksityisiä yrityksiä sekä niille
palveluja tarjoavia pieniä yrityksiä. Myös tutkijat hyötyvät laajemman tietoaineiston
käyttömahdollisuudesta, samoin viranomaiset. Luotettavien tietojen puuttuminen on myös
määritelty tehokkaan aluesuunnittelun tai rannikoiden suojelun suurimmaksi esteeksi, ja tämä
on ala, jolla EU:n toiminnalla voidaan saavuttaa eniten lisäarvoa.
EMODNet-hankkeen aikaisemmissa vaiheissa käytetyt menetelmät ja tietotekniikka on
hyväksytty riippumattomalla arvioinnilla. Verkosto nojaa toimiin, joita jäsenvaltiot ovat
omien meritietoinfrastruktuuriensa kehittämiseksi toteuttaneet, ja tukee EU:n
paikkatietojärjestelmän (INSPIRE) mukaisten vaatimusten käyttöönottoa jäsenvaltioissa.
Tarkoitus on myös toteuttaa hankkeita meristrategiadirektiiviin liittyvän raportoinnin
helpottamiseksi, kuten jäsenvaltioiden merialan johtajat toivoivat kokoontuessaan Varsovassa
8. ja 9. joulukuuta 2011. Tämän toimen toteutuksessa otetaan huomioon yhteisen
ohjelmasuunnittelun aloitteen ”Terveet ja tuottavat valtameret ja meret” puitteissa tehty työ.
Laji
Talousarvio
Aihe tai nimi

Toteutustavat
Arvioitu aikataulu
2.3.

Palvelut
8 760 000 €
Varmistetaan merialan laatutarkastettujen metatiedon, tiedon ja
tietotuotteiden saatavuus verkkoportaalien kautta. Portaaleja
perustetaan neljä – kemia, fysiikka, biologia ja ihmisen toiminta.
Ne laajentavat yhdennetyn meripolitiikan valmistelutoimien
yhteydessä tarkastellun meritiedon lajeja ja niiden aikana
kehiteltyjen palvelujen maantieteellistä kattavuutta.
Suorat sopimukset
Neljästä osasta koostuva tarjouspyyntö. Pyynnöt käynnistetään
vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Meriympäristön suojelu sekä meri- ja rannikkoluonnonvarojen kestävä käyttö

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan c alakohta, 3
artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
2.3.1.

Merialueiden välinen
taytäntöönpanossa

koordinointi

ekosysteemipohjaisen

lähestymistavan

Meristrategiadirektiivi (2008/56/EY) on pantava täytäntöön yhtenäisellä tavalla niin
merialueiden sisällä kuin niiden välilläkin. Tämä on erityisen tärkeää niille jäsenvaltioille,
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jotka jakavat vesiä eri alueilla. Sen vuoksi merialueisiin liittyvää arviointia, tavoitteiden
asettelua ja seurantaa koskevalle alueiden väliselle yhteistyölle tarvitaan pysyvä
koordinointimekanismi ja -foorumi, joka kattaa ainakin OSPAR-sopimuksen, Barcelonan
yleissopimuksen, Helsingin komission ja Bukarestin yleissopimuksen. Sen tukena on joukko
kaikkiin merialueisiin (Koillis-Atlantti, Välimeri, Itämeri ja Mustameri) liittyviä toimintoja,
joista mainittakoon säännöllisesti järjestettävät työpajat, parhaiden käytänteiden vaihto,
yhdenmukainen raportointi tai tietojenvaihto ja toimenpiteet ympäristön hyvän tilan
saavuttamiseksi. Hankkeiden mahdollisia tuensaajia ovat alueellisten meriyleissopimusten
sopimuspuolia olevat jäsenvaltioiden julkiset yhteisöt sekä kyseiset meriyleissopimukset.
Hankkeessa on oltava mukana alueellisiin meriyleissopimuksiin liittyvään työhön osallistuvia
viranomaisia.
Laji
Talousarvio
Aihe tai nimi

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

2.4.

Palvelut
1 000 000 €
Perustetaan EU:n eri merialueiden (Koillis-Atlantti, Välimeri,
Itämeri ja Mustameri) välinen koordinointifoorumi
ekosysteemipohjaisen lähestymistavan täytäntöönpanoa ja muiden
merialueiden kanssa harjoitettavaa vaihtoa varten.
Uuden puitesopimuksen osana tarjouspyynnön perusteella
tehtävät erillissopimukset (meristrategiadirektiivin
täytäntöönpanon tukeminen)
Puitesopimuksen voimaantulo vuoden 2012 toisella
neljänneksellä. Erillissopimukset tehdään vuosien 2012 ja 2013
aikana.

Merialuestrategioiden laadinta ja toteutus

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan d alakohta, 3
artiklan 4 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta
2.4.1.

Asiantuntija-apu meriasioiden hallintotapaa ja niitä koskevaa yhteistyötä varten
merialuetasolla, myös merialuestrategioiden menestyksekkään toteutuksen
varmistamiseksi annettava apu

Tavoitteena on koota yhteen sidosryhmien näkemykset, laatia tiivistetty esitys keskeisistä
kysymyksistä, edistää keskustelua sekä varmistaa, että sidosryhmät ovat tietoisia niistä EUasioista, joihin ne voivat vaikuttaa. Todennäköisiä toimien toteuttajia ovat konsulttiyritykset,
joilla on mahdollisuus käyttää tukena akateemista meriasioiden tuntemusta. Hyötyjiä ovat
myös asianomaisella merialueella toimiva teollisuus, merialueen hoidosta vastaavat
viranomaiset sekä sen rannikolla elävät paikallisyhteisöt.
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Laji
Talousarvio
Aihe tai nimi

Toteutustavat

Arvioitu aikataulu

3.

Palvelut
700 000 €
Teknisen asiantuntemuksen toimittaminen komissiolle sekä
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille merialuetasolla.
Asiantuntijat analysoivat tietoaineiston, suorittavat tutkimustyön
ja tekevät ehdotuksia yhtenäisiksi toimiksi ja yhdennetyiksi
ratkaisuiksi meristrategioiden laadintaa, meripoliittisten
suunnitelmien laadintaan annettavaa tukea sekä konferenssien
sisällön suunnittelua varten.
Uuden puitesopimuksen osana tarjouspyynnön perusteella
tehtävät erillissopimukset (yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva
tekninen asiantuntemus). Asiantuntija-avun kustannusten
kattamiseksi voidaan lisäksi myöntää enintään viisi suoraa
sopimusta
Puitesopimukseen liittyvä hankintamenettely käynnistetään
vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Erillissopimukset
tehdään vuosien 2012 ja 2013 aikana. tai erillissopimukset
voidaan vaihtoehtoisesti panna täytäntöön olemassa olevien
puitesopimusten nojalla (esim. MARE/2008/04 tai
MARE/2008/08).

MUUT TOIMET

BUDJETTIKOHTA 11 09 05
3.1.

SafeSeaNetin kehittäminen

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan b alakohta, 3
artiklan 2 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohta sekä direktiivi 2002/59/EY
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 1406/2002 2 artiklan d alakohdassa
Aihe: SafeSeaNet (SSN) on EU:n järjestelmä, joka koskee nimettyjen viranomaisten välistä
sähköisessä muodossa tapahtuvaa alus- ja matkustustietojen vaihtoa Euroopan unionissa.
SafeSeaNet-järjestelmän nykyisenä tavoitteena on tukea EU:n ja jäsenvaltioiden toimia
satama- ja meriturvallisuuden, meriympäristön suojelun sekä meriliikenteen turvallisuuden ja
tehokkuuden edistämiseksi. SafeSeaNetin perustana ovat sekä kansallisella tasolla että
keskustasolla tietyt pakolliset järjestelmän normaalin toiminnan kannalta välttämättömät
järjestelmätoiminnot. Näitä pakollisia toimintoja ovat tietojen lähetys, vastaanotto, varastointi,
haku ja vaihto sähköisessä muodossa SafeSeaNet-järjestelmää koskevan lainsäädännön
mukaisesti.
Hankkeella, jolle tätä tukea haetaan, olisi luotava mahdollisuudet arvioida, direktiivin 2002/59
mukaisesti perustetun korkean tason ohjausryhmän tehtäviin vaikuttamatta, miten
SafeSeaNetin tulevan kehityksen eri vaihtoehdoissa voidaan tukea seuraavaa:
• yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) kehittäminen EU:n merivalvontaa varten
lisäämällä yhteistyötä järjestelmien, alojen ja viranomaisten välillä keskitetysti EU:n tasolla;
• teknisiin ja organisatorisiin seikkoihin sekä rahoitukseen keskittyvä arvio, joka koskee
SafeSeaNetin kehittämistä edelleen muita käyttäjäyhteisöjä hyödyttäväksi järjestelmäksi;
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• velvoite
perustaa
kansallisella
tasolla
yhden
asiointipisteen
järjestelmä
satamamuodollisuuksien hoitamista varten ja toteuttaa FAL-asiakirjavaihto SafeSeaNetiä
käyttäen, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista
ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta 20 päivänä lokakuuta 2010
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU mukaisesti; tämä
toteutetaan velvoitteen teknistä puolta varten perustetun, merialan hallinnon
yksinkertaistamista ja sähköisiä tietopalveluja käsittelevän työryhmän (eMS-ryhmä)
käynnissä olevan työn puitteissa;
• mahdollisuus vaihtaa tietoja eri järjestelmien välillä (esim. SafeSeaNetin ja eTullin tai
SafeSeaNetin ja Eurosurin välillä).
Määrä: 700 000 €
Arvioitu aikataulu Toimen kokonaiskesto: 2 vuotta. Eritelmien laadinta ja ulkopuolisen tuen
hankinta pyydettyä EMSA:n tekemää arviointia varten avoimella tarjouspyynnöllä: 9
kuukautta. Arviointivaihe: 9 kuukautta. Esittelymallin kehitys ja testaus: 6 kuukautta.
3.2.

Hallinnollinen järjestely Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa
meristrategiadirektiivin (2008/56/EY) mukaisten meriympäristön hyvään tilaan
liittyvien menetelmästandardien koordinointia ja kehittämistä varten

Oikeusperusta: Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen 2 artiklan c alakohta, 3
artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohta
Aihe: Komission päätöksen 2010/477/EU ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjan
(SEC(2011) 1255) perusteella menetelmästandardeja on kehitettävä yksityiskohtaisemmiksi ja
mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava niitä monen ympäristön hyvän tilan kuvaajan
osalta, joita kaikkiaan on 11. JRC:tä pyydetään tukemaan edelleen täytäntöönpanoa ja
koordinointia erityisesti ympäristön hyvän tilan ja sitä koskevien menetelmästandardien
osalta.
Määrä: 600 000 €
Arvioitu aikataulu: Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävä hallinnollinen järjestely,
joka on voimassa 24 kuukautta, tulee voimaan vuonna 2012.
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LIITE 3
Varojen jakautuminen menoaloille asetuksen (EU) N:o 1255/2011 mukaisesti
Yleistavoitteet

Kynnysarvo

Työohjelmassa
esitetty määrä
3 300 000 €

%

Toimet

a) Meri- ja
rannikkoasioiden
yhdennetyn
hallintomallin
kehittäminen ja
täytäntöönpano sekä
yhdennetyn
meripolitiikan
näkyvyys
b) Monialaisten
välineiden
kehittäminen

vähintään
4%

8%

Liite 1: 2.1.1.
Liite 2: 2.1.1.

vähintään
60 %

23 750 000 €

60 %

vähintään
8%

3 750 000 €

9%

Liite 1: 1.1.1., 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.,
2.2.5., 3.1.
Liite 2: 1.1.1., 2.2.1.,
2.2.2., 3.1.
Liite 1: 2.3.1., 2.3.2.
Liite 2: 2.3.1., 3.2.

c) Meriympäristön
suojelu sekä meri- ja
rannikkoluonnonvarojen kestävä käyttö
d) Merialuestrategioiden laadinta
ja toteutus
e) Yhdennetyn
meripolitiikan
kansainväliseen
ulottuvuuteen liittyvä
yhteistyö ja
koordinointi
ulkopuolisten
kumppanien kanssa
f) Kestävä
talouskasvu,
työllisyys, innovointi
ja uudet teknologiat

vähintään
8%

3 500 000 €

9%

Liite 1: 1.2.1., 2.4.1.
Liite 2: 2.4.1.

enintään
1%

400 000 €

1%

Liite 1: 1.3.1., 2.5.1.

vähintään
4%

5 000 000 €

13 %

Liite 1: 2.6.1., 2.6.2.,
2.6.3.
Liite 2: 1.2.1.

39 700 000 €
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