Merien kestävä käyttö muuttuvien
valtamerten aikakaudella
Referaatti raportista “Marine Sustainability
in an age of changing oceans and seas”
Maailman meriin kohdistuu mm. saastumisen,
väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen vuoksi merkittäviä
uhkia. Niin Euroopan unionissa kuin sen ulkopuolellakin
on tunnistettu kasvava tarve johdonmukaiseen
ja globaaliin meriä ja merenkulkua koskevaan
hallintoon. Eurooppalaiset merialan huippututkijat
esittävät merihallinnon ja -politiikan lähtökohdaksi
ekosysteemiajattelua.

Merien kestävän käytön politiikka
Maailman meret ovat ratkaisevan tärkeitä globaalille
ruokaturvalle, ihmisten terveydelle ja ilmaston säätelylle.
Maailmanlaajuisesti yli kolmen miljardin ihmisen
toimeentulo on riippuvainen meri- ja rannikkoluonnon
monimuotoisuudesta ja elinvoimaisuudesta.

3. Ekosysteemipohjaista merihallintoa tulee kehittää
hyödyntämällä parasta saatavilla olevaa tieteellistä
tietämystä.
Vaikutusarviointi ja merialuesuunnittelu
4. Päättäjien tulee ottaa huomioon merialueiden
kytkeytyneisyys EU:n jäsenmaiden merialueilla ja niiden
välillä.
5. Päätöksenteossa tulee huomioida uusi ja
riippumaton tutkimustieto sekä vaikutusanalyysit.
Vaikutusanalyyseihin tulee sisällyttää mm. ympäristöön
kohdistuvat rasitteet ja epävarmuudet.
Kohti kasvavaa ja kestävää mereistä ruoantuotantoa
6. Uudistetulla yhteisellä kalastuspolitiikalla tulee
lopettaa liikakalastus ja minimoida sen haitalliset
ekosysteemivaikutukset.

Eurooppalaisten päättäjien tulee varmistaa merien kestävä
käyttöä sekä turvata merten tarjoamien hyödykkeiden ja
palvelujen saatavuus myös tuleville sukupolville.

Tieteellinen neuvonanto kalakantojen hoidossa ja
elvyttämisessä

Ekosysteemiajattelu on avainasemassa etsittäessä
keinoja meren kestävän käytön edistämiseen.
Ekosysteemilähestymistavassa tunnistetaan merten
fysikaalisten, biogeokemiallisten ja ekologisten
prosessien keskeiset vuorovaikutukset ja tiivis
kytkeytyminen ihmistoimintaan.

7. Merestä saatavan ravinnon tarpeen kasvun
ennakoimiseksi tarvitaan politiikan kehittämistä.
Politiikan kehittäminen tulee tehdä mereisen
ruoantuotannon ekotehokkuutta koskevan
tutkimustiedon pohjalta. Kalojen ja muiden ruokana
käytettävien eliöiden viljelyn ja kestäviä pyynnin
mahdollisuuksia tulee tutkia ja kehittää edelleen.

Väestönkasvu tulee lisäämään merestä saatavan ravinnon
tarvetta. Tämän vuoksi mereisen ruoantuotannon
ekotehokkuus ja kestävyys tulee turvata. Kalastuksen
meriekosysteemeille aiheuttamien haitallisten
vaikutusten minimoimiseksi ja liikakalastuksen
lopettamiseksi yhteistä kalastuspolitiikkaa tulee uudistaa.

Suositukset
Ilmastonmuutos
1. Eurooppalaisten päätöksentekijöiden tulee ajaa
siirtymistä hiilivapaaseen talouteen, jotta hiilipäästöjen
negatiivisia vaikutuksia meriin saadaan vähennettyä.
Ekosysteemilähestymistapaan perustuva hallinnointi
2. Ekosysteemilähestymistapaa tulee käyttää EU:n
meriympäristöä, merenkulkua, mereisiä kalakantoja
ja meriluontoa koskevien politiikkalinjausten
yhdentämiseksi.

Merisuojelualueiden verkostot
8. Merisuojelualueiden verkostoihin tulee kiinnittää
enemmän huomiota ekosysteemipohjaisen hallinnoinnin
välineinä. Tämä vaatii tietoa esim. vesimassojen liikkeistä
ja ekologisesti tärkeiden ja vaarantuneiden alueiden
välisistä yhteyksistä.
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