
Faktatietoja Euroopan unionista - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

KANSAINVÄLISET SUHTEET KALASTUKSEN ALALLA

Euroopan unionilla on keskeinen rooli kalastusalan kansainvälisessä yhteistyössä.
Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ulkoisen ulottuvuuden avulla EU pyrkii
turvaamaan oikeudellisen kehyksensä toimintaympäristön, joka kattaa muutakin
kuin kansainvälisillä vesillä toimivat EU:n alukset. YKP:n tavoitteiden ja hyvän
hallinnon periaatteiden mukaisesti EU on tehnyt lukuisia monenvälisiä sopimuksia
ja 30 kahdenvälistä kalastussopimusta, minkä lisäksi se osallistuu alueellisten
kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaan.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–43 artikla. Neuvosto
ratifioi kansainväliset kalastussopimukset parlamentin hyväksynnän saatuaan (SEUT:n
218 artiklan 6 kohdan a alakohta).

TAUSTA

Kahden- ja monenväliset kalastussopimukset tulivat tarpeellisiksi sen jälkeen, kun
1970-luvun puolivälissä alettiin perustaa talousvyöhykkeitä. Yhdistyneet kansakunnat
hyväksyi vuonna 1982 merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), joka tuli voimaan
vuonna 1994. Se on eräänlainen valtamerten ”perustuslaki”, jossa tunnustetaan
rannikkovaltioiden oikeus valvoa kalastusta lähivesillään. Vaikka talousvyöhykkeet
kattavat vain 35 prosenttia merten kokonaispinta-alasta, 90 prosenttia maailman
kalavaroista sijaitsee näillä vyöhykkeillä. Talousvyöhykkeiden lisäksi myös aavan
meren alueet kuuluvat merioikeusyleissopimuksen soveltamisalaan. Sopimus
kannustaa valtioita tekemään yhteistyötä aavan meren elollisten luonnonvarojen
suojelussa ja hoidossa ja perustamaan alueellisia kalastuksenhoitojärjestöjä. Niinpä
maiden, joilla on avomerellä kalastavia laivastoja, on pitänyt liittyä kansainvälisiin
sopimuksiin ja/tai muihin järjestelyihin, jotta niiden alukset voivat kalastaa kolmansien
maiden talousvyöhykkeillä tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen valvomilla aavan
meren alueilla. Silti kalastuksen ulkoinen ulottuvuus sisällytettiin vasta vuonna 2013
EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan yhtenä sen pilareista. Tämä tehtiin yhteisestä
kalastuspolitiikasta 11. joulukuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) N:o 1380/2013. Vuonna 2013 toteutettu YKP:n uudistus oli
läpimurto, jossa kestävän ja vastuullisen kalastuksen periaatteet nousivat aiempien
tavoitteiden edelle. Näitä olivat olleet EU:n laivastojen toiminnan ylläpitäminen sen
ulkopuolisilla vesialueilla ja markkinatarjonnan takaaminen. EU:sta on tullut keskeinen
toimija kalastuksen kansainvälisessä hallinnassa, onhan se maailman suurin kalan
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ja äyriäisten markkina-alue, joka kattaa puolet kulutuksestaan tuonnilla ja reilun
viidesosan EU:n kalastuslaivaston unionin alueiden ulkopuolella pyytämillä saaliilla. EU
on myös merkittävä kalastusmahti.

TAVOITTEET

YKP:n ulkoinen ulottuvuus on oikeudellinen kehys eurooppalaisten kalastusalusten
toiminnalle EU:n vesien ulkopuolella. YKP:n ulkoisen ulottuvuuden ja siten myös
kalastusalan kansainvälisten suhteiden tavoitteet ovat seuraavat:
— osallistutaan aktiivisesti tieteellisen tiedon ja tieteellisten lausuntojen tuottamiseen

ja edistetään tätä toimintaa

— edistetään EU:n aloitteiden poliittista johdonmukaisuutta, erityisesti ympäristöä,
kauppaa ja kehitystä koskevien toimien osalta, ja lujitetaan kehitysyhteistyön ja
tieteellisen, teknisen ja taloudellisen yhteistyön puitteissa toteutettujen toimien
johdonmukaisuutta

— myötävaikutetaan kestävään kalastustoimintaan, joka on taloudellisesti
kannattavaa ja edistää työllisyyttä EU:ssa

— varmistetaan, että EU:n vesien ulkopuolella harjoitettava EU:n kalastustoiminta
perustuu samoihin periaatteisiin ja vaatimuksiin, joita EU:n oikeuden
mukaan sovelletaan YKP:n alalla, ja edistetään EU:n toimijoiden tasapuolisia
toimintaedellytyksiä sen ulkopuolisten maiden toimijoihin nähden

— edistetään ja tuetaan kaikissa kansainvälisissä yhteyksissä toimia, joita tarvitaan
laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen)
kitkemiseksi

— edistetään alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen valvontakomiteoiden
perustamista ja vahvistamista, toiminnan säännöllisiä riippumattomia arvioita ja
asianmukaisia korjaavia toimia sekä tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia, joita
on sovellettava avoimella ja syrjimättömällä tavalla.

SAAVUTUKSET

A. Kahdenväliset kalastussopimukset
1. Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset
Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset ovat kansainvälisiä
sopimuksia, joita EU on tehnyt erinäisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa,
jotta sen laivastot pääsisivät sopimuskumppanin talousvyöhykkeelle pyytämään
kestävästi sallitun saaliin ylijäämäkantoja oikeudellisesti säännellyssä ympäristössä.
Tällaisten ylijäämäkantojen määrittelyn on perustuttava parhaisiin käytettävissä
oleviin tieteellisiin lausuntoihin, asiaankuuluvaan tiedonvaihtoon ja avoimuuteen,
jotta varmistetaan meren elollisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
(3.3.2). Sopimuksesta olisi oltava hyötyä sekä EU:lle että asianomaiselle EU:n
ulkopuoliselle maalle. Sen vuoksi EU antaa kanssaan kestävää kalastusta koskevan
kumppanuussopimuksen tehneille kumppanimaille kalastusoikeuksien vastineeksi
taloudellista tukea muun muassa kalastusoikeudesta maksettavien maksujen ja
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alakohtaisen tuen muodossa. Sopimukseen perustuvan taloudellisen korvauksen
tarkoituksena on edistää laadukkaan hallintokehyksen kehittämistä kyseisissä EU:n
ulkopuolisissa maissa. Erityisesti pyritään varmistamaan tehokkaat tiedonkeruu-,
seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimenpiteet. Lisäksi unionin tuella pyritään
kehittämään ja tukemaan kumppanimaiden tiede- ja tutkimuslaitoksia, edistämään
seuranta-, valvonta- ja tarkkailuvalmiuksien kehittämisaloitteita sekä kehittämään
kestävämpää kalastuspolitiikkaa asianomaisissa valtioissa.
Kaikki kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset koostuvat
kalastussopimuksesta, joka muodostaa oikeudellisen kehyksen, ja pöytäkirjasta,
jossa määritetään sopimusehdot. Viime aikoina kaikkiin pöytäkirjoihin on sisällytetty
lauseke demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta olennaisena
osana tällaisia sopimuksia. Kestävää kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia
on kahdenlaisia: ”tonnikalasopimukset”, jotka mahdollistavat laajasti vaeltavien
kalakantojen, kuten tonnikalan ja sen lähilajien, kalastuksen, ja ”sekasopimukset”, jotka
antavat oikeuden hyödyntää monia eri kalakantoja. Nykyään on voimassa 12 kestävää
kalastusta koskevaa kumppanuussopimusta: kahdeksan ”tonnikalasopimusta” Kap
Verden, Norsunluurannikon, Gambian, Liberian, São Tomén ja Príncipen,
Cookinsaarten, Mauritiuksen ja Senegalin kanssa sekä neljä ”sekasopimusta”
Grönlannin, Guinea-Bissaun, Marokon ja Mauritanian kanssa. Seitsemän muuta
kestävää kalastusta koskevaa kumppanuussopimusta ovat ns. lepääviä sopimuksia:
tonnikalasopimukset Päiväntasaajan Guinean, Gabonin, Kiribatin, Madagaskarin,
Mikronesian, Mosambikin, Senegalin ja Seychellien kanssa. Kyseiset maat ovat
tehneet kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, mutta niillä ei ole
voimassa olevaa pöytäkirjaa. EU:n alukset eivät siksi saa kalastaa näiden maiden
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.
2. Vastavuoroiset sopimukset
Vastavuoroisista sopimuksista käytetään myös nimitystä ”pohjoiset sopimukset”. Ne
liittyvät Pohjanmereen ja Koillis-Atlanttiin, ja niissä sovitaan kalastusmahdollisuuksien
vaihdosta EU:n laivastojen ja kolmen EU:n ulkopuolisen maan tai alueen
(Norja, Islanti ja Färsaaret) välillä. Niiden nojalla monia yhteisesti hyödynnettyjä
kalakantoja myös hoidetaan yhdessä. Vaihdon tasapuolisuus taataan vertailuyksiköllä
”turskaekvivalentti” (tonni turskaa vastaa vaihdossa tiettyä tonnimäärää toista
kalalajia). Nämä sopimukset koskevat pääasiassa rehukalalajeja, joista valmistetaan
kalajauhoa. Niiden osuus puretuista saaliista on yli 70 prosenttia. Kaupalliselta
arvoltaan tärkein kala on turska. Tanskan osuus saaliista on 82 prosenttia, mikä
tekee siitä suurimman tuottajamaan. Norjan kanssa tehty sopimus muodostaa yli
70 prosenttia EU:lle myönnetyistä kiintiöistä. Islannin kanssa tehty sopimus on nykyään
”lepäävä sopimus”.
EU ja Grönlanti saivat 8. tammikuuta 2021 päätökseen neuvottelut kestävää kalastusta
koskevasta kumppanuussopimuksesta ja pöytäkirjasta, joilla vahvistetaan niiden
yhteistyötä kalastusalalla. Tämä on ainoa sekamuotoinen kestävää kalastusta koskeva
kumppanuussopimus Pohjois-Atlantilla ja EU:n kannalta taloudellisesti kolmanneksi
tärkein sopimus.
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3. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus
Yhdistynyt kuningaskunta ja EU ovat päässeet yhteisymmärrykseen kauppa- ja
yhteistyösopimuksesta, jota sovelletaan 1. tammikuuta 2021 alkaen. Sopimuksessa
määrätään myös kalastuksesta (toisen osan viides otsake). Osapuolet voivat
sen mukaan toteuttaa oikeuksiaan rantavaltioina tutkiakseen, hyödyntääkseen,
säilyttääkseen ja hoitaakseen merten elollisia luonnonvaroja omilla vesillään.
Sopimuksen puitteissa ja 30. kesäkuuta 2026 päättyvän siirtymäkauden ajan
kumpikin osapuoli myöntää toisen aluksille täyden pääsyn kalastamaan omalla
talousvyöhykkeellään (12–200 meripeninkulman etäisyydellä rannikosta) kauppa- ja
yhteistyösopimuksessa eriteltyjä ja kiintiöimättömiä kalakantoja.
4. Talousarviomäärärahat
Vuosien 1981 ja 1997 välillä kalastussopimuksiin kohdennetut määrärahat
kasvoivat 5 miljoonasta eurosta lähes 300 miljoonaan euroon (hieman alle
30 prosenttia kalatalousalalle kohdennetuista määrärahoista). Vuonna 2020 kestävää
kalastusta koskeviin kumppanuussopimuksiin osoitettiin 142,6 miljoonaa euroa,
mikä on 12 prosenttia YKP:n talousarviosta. Taloudellisissa korvauksissa ja
kalastusoikeusmaksuissa mitattuna tällä hetkellä merkittävin on Mauritanian kanssa
tehty sopimus. Siihen EU:n talousarviosta myönnetyt määrärahat ovat 61,63 miljoonaa
euroa, ja sen ansiosta noin 98 unionin alusta saa kalastaa Mauritanian vesillä.
B. Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt
Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat sellaisten maiden muodostamia
kansainvälisiä järjestöjä, joilla on kalastusintressejä avomerialueilla. EU osallistuu
aktiivisesti monien alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaan, joissa se puhuu
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden puolesta ja antaa taloudellista tukea tutkimukselle
ja muille tukitoimenpiteille. Näiden sopimusten tarkoituksena on tehostaa alueellista
yhteistyötä aavan meren kalavarojen ja hajallaan olevien kalakantojen säilyttämisen ja
kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi. Sopimusten tärkeänä tavoitteena on myös
LIS-kalastuksen torjuminen (3.3.3). Alueellisia kalastuksenhoitojärjestöjä on erilaisia:
toiset niistä on perustettu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) alaisuudessa
ja toiset itsenäisesti. Toiset hoitavat tietyn alueen biologisia luonnonvaroja, kun
taas toiset keskittyvät yhteen kalakantaan tai tiettyihin kalakantaryhmiin. Toiset
keskittyvät toiminnassaan yksinomaan aavan meren alueisiin tai talousvyöhykkeisiin,
toiset taas toimivat näillä molemmilla. Kun komissio aloittaa neuvottelut alueellisen
kalastuksenhoitojärjestön kanssa, sillä on kaksi tavoitetta: hakea järjestön jäsenyyttä
sopimuspuolena tai tarkkailijana sekä antaa asetuksia, joilla järjestöjen hyväksymät
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä.
Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt toteuttavat aktiivisesti kalastustoiminnan valvonta-
ja seurantatoimenpiteitä, joista mainittakoon Koillis-Atlantin kalastuskomission
(NEAFC), Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) ja luonnonvarojen suojeluun
keskittyvän Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä
käsittelevän toimikunnan (CCAMLR) hyväksymät keskinäiset tarkastusjärjestelyt.
EU on tällä hetkellä aktiivisesti mukana kuudessa tonnikalan alueellisessa
kalastuksenhoitojärjestössä ja yhdessätoista muun kuin tonnikalan alueellisessa
kalastuksenhoitojärjestössä. Se osallistuu myös kahteen alueelliseen
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kalastuksenhoitojärjestöön, jotka ovat vain neuvoa-antavia elimiä ja joilla ei
ole toimivaltaa kalastuksenhoidon alalla: WECAFC (Läntisen Keski-Atlantin
kalastuskomissio) ja CECAF (Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitea).
C. Kansainvälinen kalastuksen hallinta
Kansainvälisten yleissopimusten tarkoituksena on perustaa meriä koskeva
oikeusjärjestys ja edistää merten rauhanomaista käyttöä, niiden luonnonvarojen
tasapuolista ja tehokasta hyödyntämistä, niiden elollisten luonnonvarojen suojelua
sekä meriympäristön suojelua ja säilyttämistä.
EU ja sen jäsenvaltiot ovat merioikeusyleissopimuksen sopimuspuolia, ja ne ovat
myös olleet kehittämässä muita välineitä, joilla edistetään kestävää kalastusta. Tärkeä
askel kohti kalastusalan yhteistä kansainvälistä hallintoa oli YK:n kalakantasopimus
(UNFSA). Se tehtiin YK:n merioikeusyleissopimuksen nojalla vuonna 1995 ja tuli
voimaan vuonna 2001. Kalakantasopimuksella pyritään varmistamaan hajallaan
olevien ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen
pitkällä aikavälillä.
EU on myös FAO:n yhteistyökumppani. FAO:n alaisuudessa on hyväksytty
vuonna 1993 sopimus kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen
edistämisestä sekä vuonna 1995 vastuullisen kalastuksen toimintasäännöt. Viime
vuosina FAO on laatinut kansainvälisiä toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena
on korjata kansainvälisen valtamerten suojelun merkittäviä puutteita ja etenkin
torjua LIS-kalastusta. Se on hyväksynyt toimintasuunnitelman merilintujen tahattoman
pyynnin vähentämisestä pitkäsiimakalastuksessa ja pyrkinyt edistämään haikalojen
säilyttämistä ja hoitoa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

EU ei voi tehdä kansainvälisiä kalastussopimuksia ilman parlamentin hyväksyntää.
Lisäksi parlamentille on viipymättä annettava täydelliset tiedot kaikista sopimuksen
väliaikaista soveltamista tai soveltamisen keskeyttämistä koskevista päätöksistä.
Parlamentti on korostanut useaan otteeseen, että kansainväliset kalastussopimukset
ovat tärkeitä EU:n kalan saannin, kalastuksesta eniten riippuvaisten EU:n
alueiden ja alan työllisyyden kannalta. Lisäksi se on pyrkinyt varmistamaan
kalastussopimusten johdonmukaisuuden EU:n muiden ulkoisten politiikkatoimien
(ympäristöpolitiikan ja kehitysyhteistyön) kanssa. Parlamentti on ilmoittanut
kannattavansa mukavuuslippulaivojen toiminnan rajoittamista ja tuominnut sen, että
EU:n viranomaisten valvonnan ulottumattomissa olevien yksityisten sopimusten käyttö
lisääntyy.
Parlamentti hyväksyi 12. huhtikuuta 2016 päätöslauselman yhteisistä säännöistä
YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien[1].
Siinä pidettiin tärkeänä varmistaa kalastus-, ympäristö- ja kauppapolitiikan sekä
kehitysyhteistyön välinen johdonmukaisuus ja korostettiin, että kestävää kalastusta
koskevien kumppanuussopimusten olisi myös mahdollistettava merikalastustuotteiden
täysi jäljitettävyys.

[1] EUVL C 58, 15.2.2018, s. 93.
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Parlamentti hyväksyi 16. maaliskuuta 2017 päätöslauselman arktista aluetta
koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta[2], jossa se tukee arktisten
suojelualueiden verkoston kehittämistä ja kansainvälisten merialueiden suojelua
Pohjoisnavan alueella rannikkovaltioiden talousalueiden ulkopuolella.
Parlamentti hyväksyi 12. helmikuuta 2019 päätöslauselman, jossa se antoi
hyväksyntänsä neuvoston päätökselle sääntelemättömän aavan meren kalastuksen
ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä
Euroopan unionin puolesta[3].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 25. maaliskuuta 2019 asetuksen (EU) 2019/498
asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin
kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista
ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä[4].
Asetus kuului varautumistoimenpiteisiin, joita hyväksyttiin EU:n ja Yhdistyneen
kuningaskunnan välisten neuvottelujen aikana. Sen perusteella kalastuslupia
myönnettiin vuoden 2019 loppuun asti. Parlamentti ja neuvosto antoivat 24. lokakuuta
2019 asetuksen (EU) 2019/1797 asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä
osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä
myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten
kalastustoimista unionin vesillä[5]. Tällä asetuksella jatkettiin kaikkien kalastustoimia
koskevien toimenpiteiden soveltamista 31. päivään joulukuuta 2020.
Parlamentti hyväksyi 26. maaliskuuta 2019 lainsäädäntöpäätöslauselman
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta
koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission)
sopimusalueella[6].
Parlamentti hyväksyi 12. helmikuuta 2020 päätöslauselman ehdotuksesta valtuutuksen
antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa[7]. Kalastusasioista todetaan, että
kysymystä vapaasta pääsystä vesialueille ja satamiin ja toisaalta kysymystä
Yhdistyneen kuningaskunnan kalataloustuotteiden vapaasta kaupasta ja niiden
pääsystä EU:n markkinoille ei mitenkään voida käsitellä erikseen.

Kristiina Milt
03/2022

[2]EUVL C 263, 25.7.2018, s. 136.
[3]EUVL C 449, 23.12.2020, s. 196.
[4]EUVL L 85 I, 27.3.2019, s. 25.
[5]EUVL L 279 I, 31.10.2019, s. 7.
[6]EUVL C 108, 26.3.2021, s. 238.
[7]Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0033.
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