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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio julkisti huhtikuussa 2013 EU:n vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevat 

strategiset suuntaviivat1, joihin sisältyi luonnos monivuotisen kansallisen suunnitelman 

rakenteeksi. Komissio julkaisi toukokuussa 2016 27:ää kansallista monivuotista 

vesiviljelysuunnitelmaa koskevan yhteenvetonsa, jossa se tarkastelee 27 jäsenvaltion 

suunnitelmissa määritettyjä vesiviljelyalan tärkeimpiä tavoitteita ja haasteita uuden yhteisen 

kalastuspolitiikan (YKP) näkökulmasta. 

EU:n osuus koko maailmassa viljellystä kalasta on alle 2 prosenttia, mutta se on ehdoton 

edelläkävijä, kun kyse on vesiviljelyn laadusta ja kestävyydestä. Valmistelija katsoo, että EU 

voi ja sen pitäisi säilyttää johtoasemansa kyseisillä aloilla mutta sen on myös lisättävä 

tuotantoaan, jotta EU:n kalan kysyntä voidaan tyydyttää aiempaa kattavammin. Nykyisin 

EU:n vesiviljelyalan osuus EU:n kalan kysynnän tyydyttämisestä on vain 10 prosenttia, ja 

loppuosa katetaan EU:n kalastuksella (30 prosenttia) ja tuonnilla kolmansista maista 

(60 prosenttia). Valmistelija uskoo, että EU:n vesiviljelyä voidaan lisätä alentamatta normeja 

ja pitämällä laatu ja kestävyys entisellä tasollaan. Jotta vesiviljelyalan valtavat mahdollisuudet 

voidaan hyödyntää, hallinnon monimutkaisuutta (esimerkiksi kun on kyse toimiluvista, 

luvista ja ympäristöä koskevista analyyseista, kuten vaikutustenarvioinneista ja 

seurantatutkimuksista) olisi vähennettävä ja hallinto olisi suhteutettava tarpeeseen varmistaa 

alan investointien varmuus ja antaa EU:n markkinoille mahdollisuus parantaa 

kilpailukykyään. Investoinneilla, oli kyse sitten investoinneista tutkimukseen, työvoimaan, 

uusiin viljelylaitoksiin tai muihin vesiviljelyalan osatekijöihin, myötävaikutetaan siihen, että 

EU voi edelleen vaikuttaa tuotantonormeihin sen sijaan, että se menettää markkinaosuuksia 

alempia normeja noudattaville kolmansille maille. Ala koostuu lähes yksinomaan 

mikroyrityksistä, ja siksi investoinneilla voitaisiin turvata ja taata työpaikat ja lisätä niitä. 

Valmistelija katsookin, että EU:n on nyt tartuttava tilaisuuteen kehittää mahdollisuuksiaan 

tällä alalla toimia suunnannäyttäjänä ei ainoastaan laadun ja kestävyyden vaan myös 

ympäristön ja elintarviketurvallisuuden osalta. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa EU:n oikeudellista sitoutumista luonnonsuojelun varmistamiseen muun muassa 

lintudirektiivin, luontotyyppidirektiivin ja meristrategiapuitedirektiivin avulla; 

2. katsoo, että EU:n on lisättävä tuotantoaan vesiviljelyalalla sekä säilytettävä ja lisättävä 

työpaikkoja ja rakenteita ottaen samalla huomioon laatuun, kestävyyteen, 

elintarviketurvallisuuteen, eläinten ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvät 

näkökohdat sekä kalakantojen luonnolliseen ympäristöön kohdistuva paine; katsoo 

lisäksi, että EU:n tulisi toimia maailmassa siltä osin edelläkävijänä; toteaa, että 

vesiviljely (eväkalojen, äyriäisten ja vesikasvien kasvatus) tuottaa Euroopassa lähes 

20 prosenttia kalastustuotteista ja työllistää nykyisin suoraan noin 85 000 ihmistä; 

3. uskoo, että tarvitaan parempia toimenpiteitä, joilla vesiviljelyalasta tehdään 

tehokkaampi, taloudellisesti kannattavampi, sosiaalisesti vastuullisempi ja 

ympäristöystävällisempi ala, joka pystyy aiempaa paremmin vastaamaan kalan 

kysyntään Euroopassa ja vähentämään Euroopan tuontiriippuvuutta; 

4. korostaa, että Euroopassa tapahtuva vesiviljely ei saa johtaa liikakalastuksen 

lisääntymiseen ja että on varmistettava asianmukaisin toimin, että vesiviljelyn 

lisääminen ei vaaranna yhteisen kalastuspolitiikan kestävää enimmäistuottoa koskevia 

tavoitteita; 

5. tunnustaa vesiviljelyn sosioekonomisen merkityksen rannikkoyhteisöille ja saarille; 

6. panee merkille, että maailmanlaajuisesti kalankulutus on kasvanut kolmanneksen 

20 viime vuoden aikana, ja väestönkasvu lisää painetta kalastaa aina vain lisää; 

7. huomauttaa, että vesiviljelyllä voidaan vastata kasvavaan kalan kysyntään vain, jos 

merestä ei oteta enempää kalaa kuin vesiviljelyllä tuotetaan; 

8. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön toimia, joilla varmistetaan, että sekä 

kalapohjainen että kalaton rehu saadaan kestävistä lähteistä; 

9. korostaa sijainnin ohjauksen merkitystä valittaessa uusia sijaintikohteita vesiviljelylle; 

pitää tärkeänä merialuesuunnittelua, jossa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita, 

kuten energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä 

ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, ja pyrittävä sovittamaan 

ne yhteen; 

10. muistuttaa, että ravinnekuormituksen vähentäminen on edellytys vesiviljelylle; pitää 

tärkeänä tutkimuksen, vesiviljelyelinkeinon, rehuvalmistajien, ympäristöhallinnon ja 

ympäristöjärjestöjen yhteistyötä; 

11. on vakuuttunut, että harkitusti toimivien ja paikallisiin talouksiin integroituneiden 

vesiviljelylaitosten erilaisten kansainvälisten kokemusten hyödyntäminen sekä 
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eurooppalaisten ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen edistäminen, muun muassa 

kestävä jätehuolto, paikallisen biologisen monimuotoisuuden kunnioittaminen ja 

arvostaminen sekä kestävien ruokailutapojen valinta, tehostaisivat vesiviljelyä ja 

auttaisivat kaikkia jäsenvaltioita lisäämään kestävää vesiviljelytuotantoaan; huomauttaa, 

että esimerkkinä olevat muiden alueiden parhaat käytännöt on kehitetty erilaisissa 

poliittisissa ja maantieteellisissä olosuhteissa, joita ei välttämättä voi verrata muiden 

jäsenvaltioiden olosuhteisiin; 

12. korostaa, että makeanveden vesiviljelyä ei ole vielä tutkittu riittävästi mahdollisuutena 

parantaa elintarviketurvaa ja kehittää maaseutualueita; 

13. korostaa, että makeanveden vesiviljelyllä on suuri merkitys sekä sosiaaliselta kannalta, 

sillä se synnyttää työpaikkoja köyhimmälle maaseudulle, että ympäristön kannalta, sillä 

siinä pidetään yllä arvokkaita kosteikkoja ja tarjotaan runsaasti ekosysteemipalveluja, 

joiden arvo ylittää huomattavasti niiden taloudellisen arvon; 

14. katsoo, että unionin vesiviljelyalan muuttamiseksi kestäväksi ja kilpailukykyiseksi on 

määritettävä riippumattomiin tieteellisiin arvioihin perustuva ympäristön kantokyky, 

erityisesti kun on kyse meriviljelystä, sillä kantokyky on tilan osoittamisen ja 

toimilupien ja lupien myöntämisen tärkein ennakkoedellytys sekä paras tae sille, että 

ympäristölainsäädäntöä noudatetaan; 

15. suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisiin sopimuksiin ja muihin luonnonsuojelijoiden ja 

toimialan välisiin sopimuksiin perustuviin hyvän yhteistyön esimerkkeihin; pitää 

myönteisinä esimerkkejä vesiviljelyn vaikutuksesta veden asianmukaisen laadun ja 

vesiekosysteemipalvelujen ylläpitämiseen ja tunnustaa, että vesiviljelyllä voi olla 

kielteinen vaikutus paikalliseen ympäristöön ja veden laatuun ja että kyseisiä 

vaikutuksia on pyrittävä vähentämään; kannustaakin lisäämään innovointia ja aloitteita, 

jotta alan kestävyys ja kannattavuus voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä; 

16. pitää tärkeänä torjua luonnonvaraisten kalojen ja viljeltyjen kalojen välistä 

kontaminaatiota, joka köyhdyttää vaarallisesti meren geenipoolia ja on mahdollinen 

uhka ekosysteemille; 

17. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan ja soveltamaan karttoja suojelluista lajeista ja 

luontotyypeistä ennen vesiviljelyalueiden nimeämistä, jotta aluesuunnittelussa voitaisiin 

soveltaa ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa; 

18. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan vesiviljelyn mitattavissa oleviin 

ympäristövaikutuksiin, terveys- ja eläinlääkintäalaan sekä elintarviketurvallisuuteen 

sovellettavia standardoituja tietojenkeruukäytäntöjä sen varmistamiseksi, että 

tuotantokäytäntöjä seurattaessa ja hallittaessa käytetään luotettavaa ja riippumatonta 

tieteellistä näyttöä; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön pitkäaikaisen tieteellisen 

seurannan, joka jatkuisi vielä tietyn hankkeen päätyttyäkin; korostaa hankkeiden ja 

tutkimusten jatkoseurannan sekä tutkijoiden ja vesiviljelyalan, myös 

lammikkokasvattajien, läheisen yhteistyön merkitystä; 

19. ottaa huomioon, että kemikaalien ja antibioottien epäasianmukainen käyttö 

vesiviljelyssä vaarantaa vesiviljelyjärjestelmiä ympäröivät ekosysteemit ja ihmisten 

terveyden; viittaa 29. kesäkuuta 2017 annettuun komission tiedonantoon neuvostolle ja 
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Euroopan parlamentille ”Eurooppalainen yhteinen terveys – toimintasuunnitelma 

mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi”1; 

20. korostaa, että ”Eurooppalainen yhteinen terveys” -toimintasuunnitelmassa 

mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi todetaan, että rokotteet ovat osoittautuneet 

kansanterveyden kannalta kustannustehokkaiksi mikrobilääkeresistenssin torjunnassa2 

ja että tämä koskee myös vesiviljelyä; 

21. huomauttaa, että diagnoosien, mikrobilääkkeille vaihtoehtoisten lääkkeiden ja 

rokotusten suhteellisesti korkeammat kustannukset usein käytettyihin antibiootteihin 

nähden ovat valitettavasti este toimintasuunnitelmassa3 edellytetylle rokotteen käytön ja 

rokotuskattavuuden laajentamiselle; pitää myönteisenä, että komissio ilmoittaa 

toimintasuunnitelmassa kannustimista diagnoosien, mikrobilääkkeille vaihtoehtoisten 

lääkkeiden ja rokotteiden käytön edistämiseksi4; 

22. korostaa, että haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja 

hallinnasta annetun asetuksen (EU) N:o 1143/2014 täytäntöönpano on tärkeää 

vesiviljelyalan, kotoperäisten lajien ja ekosysteemien suojelemiseksi; 

23. kehottaa komissiota käynnistämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kuluttajille ja 

yrityksille suunnatun unionin laajuisen tiedotuskampanjan, jossa esitellään vesiviljelyä 

yleisesti ja kiinnitetään erityistä huomiota yhtäällä unionin markkinoilla noudatettujen 

korkeiden ja kattavien vaatimusten ja toisaalla tuontituotteilta edellytettyjen 

vaatimusten välisiin eroihin kolmansissa maissa, ja kehottaa kiinnittämään erityistä 

huomiota ongelmiin, jotka erityisen vastustuskykyisten mikro-organismien 

kulkeutuminen ja mikrobilääkeresistenssi unionissa aiheuttavat 

elintarviketurvallisuudelle ja kansanterveydelle; 

24. vaatii komissiota ottamaan huomioon uusia vesipiirin hoitosuunnitelmia koskevissa 

arvioinneissaan virtaamiin ja ravinteisiin liittyvät erityistarpeet, jotka koskevat jokien 

varsilla ja erityisesti – kun otetaan huomioon niiden haavoittuvaisuus – jokisuiden 

vaihettumisalueilla sijaitsevaa vesiviljelytuotantoa; 

25. pitää tärkeinä Euroopan kalatalousrahastosta myönnettäviä tukia kalavarojen kestävän 

käytön varmistamiseen sekä ympäristönsuojelun ja vesiluonnonvarojen säilyttämisen 

edistämiseen; 

26. katsoo, että vesiviljelyalan mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä sen kestävyyden 

varmistaminen, ympäristön suojeleminen ja julkishyödykkeiden toimittaminen 

edellyttävät investointeja, ja kehottaakin lisäämään rahoitusta tutkimukselle, 

innovoinnille sekä laatukeskeistä ja kestävää tuotantoa koskeville hankkeille; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita edelleen helpottamaan ja vähentämään vesiviljelyalalle ja 

myös lammikkokasvattajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta; 

                                                 
1 Euroopan komissio, ”Eurooppalainen yhteinen terveys” – toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin 

torjumiseksi”, 29. kesäkuuta 2017, COM(2017)0339. 
2 Edellinen lähde, s. 10. 
3 Edellinen lähde, s. 15. 
4 Edellinen lähde, s. 12. 
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27. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on kehitettävä konkreettisia kannustimia ja 

toimia, mukaan lukien direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanon tehostaminen tai 

tarvittaessa muuttaminen, jotta rokotekäyttöä lisätään vesiviljelyssä ja jotta siten myös 

vesieläinten tautien ja antibioottiresistenssin ehkäisemistä, torjumista ja hävittämistä 

toteutetaan kustannustehokkaasti, millä myös maksimoidaan vesieläinten 

eloonjääminen, kasvu ja tuotannon tehokkuus; 

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita investoimaan tutkimuksiin ja pilottihankkeisiin, 

joissa perehdytään innovatiivisiin, tulevaisuuteen suuntautuviin ja ympäristön kannalta 

vastuullisiin vesiviljelykäytäntöihin, kuten integroituihin multitroofisiin 

vesiviljelyjärjestelmiin (IMTA), kalankasvatuksen ja kasvien vesiviljelyn yhdistävään 

aquaponics-järjestelmään sekä vesikiertoon perustuviin vesiviljelyjärjestelmiin (RAS), 

jotka vähentävät vesiviljelylaitoksista asukkaille, luonnonvaraisille eläimille ja veden 

laadulle aiheutuvia vaikutuksia ja edistävät näin ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa; 

29. kehottaa komissiota erottamaan avustus- ja hankemenettelyissä toisistaan teollisen 

vesiviljelyn ja pienet perheyritykset ottaen huomioon niiden erilaiset lähtökohdat, 

kehitysmahdollisuudet ja tavoitteet; 

30. pitää valitettavana, että yli puolet kaikista EU:ssa kulutetuista vesiviljelytuotteista 

tuodaan muualta; tunnustaa, että vesiviljelyllä voi olla myönteinen vaikutus paikalliseen 

talouteen EU:ssa, sillä se lisää paikallista elintarviketuotantoa ja kulutusta; 

31. panee tyytyväisenä merkille uudet maalla tapahtuvaa vesiviljelyä koskevat aloitteet 

erityisesti EU:n suljetuilla vesialueilla; 

32. tunnustaa, että vesiviljelylaitokset voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä 

elinympäristöille, myös merilinnuille; kehottaa tekemään pakolliseksi tilan 

herkkyyskartoitusten ja strategisten ympäristöarviointien laatimisen kaikista 

alueellisista ja kansallisista vesiviljelysuunnitelmista, jotta voitaisiin tunnistaa sellaiset 

potentiaaliset vesiviljelyalueet, jotka eivät ole ristiriidassa EU:n 

ympäristölainsäädännön kanssa; 

33. tunnustaa vesiviljelyn potentiaalin kaupunkialueilla erityisesti aquaponics-järjestelmän 

osalta; 

34. huomauttaa, että tietojenkeruuasetuksen uudelleenlaatimisen myötä kaikkien 

merivesiviljelijöiden on kerättävä tietoja, mutta makeanveden viljelijöille se on 

vapaaehtoista; kehottaa standardoimaan nämä käytännöt. 
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