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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

 ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman pienimuotoisen 

rannikkokalastuksen innovoinnista ja monipuolistamisesta kalastuksesta riippuvaisilla 

alueilla1, 

 ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman kalastusmatkailun 

roolista kalastuselinkeinon monipuolistamisessa2, 

 ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteenkuuluvuuden ja 

kehityksen edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan 

täytäntöönpano3,  

 ottaa huomioon uudesta yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) 

N:o 1380/20134, 

 ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 

annetun asetuksen (EU) N:o 1379/20135, 

 ottaa huomioon uudesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) annetun 

asetuksen (EU) N:o 508/20146, 

A. ottaa huomioon, että kalastus, ja erityisesti pienimuotoinen kalastus, on perinteinen 

elinkeino, joka omalla erityislaatuisuudellaan määrittelee asukkaiden identiteettiä ja 

elämäntapaa useimmilla rannikkoseuduilla, joilla on ”alhaisen kasvun alueita” (kuten 

Italian Mezzogiornon osissa sekä Kreikan, Kroatian, Espanjan ja Portugalin alueilla) 

sekä ”matalan tulotason alueita” (kuten Bulgarian ja Romanian alueilla), jotka 

mainitaan asiaa koskevassa komission kertomuksessa; 

B. ottaa huomioon, että 12 prosenttia maailman väestöstä saa elinkeinonsa kalastuksesta ja 

vesiviljelystä, mikä merkitsee sitä, että kalatuotteiden kaupalla on valtava sosiaalinen ja 

taloudellinen vaikutus, koska lähes 40 prosenttia tuotannosta myydään kansainvälisesti 

ja vuosittaisen viennin arvo on yli 115 miljardia euroa; 

C. toteaa, että pienimuotoinen kalastus, rannikkokalastus ja äyriäisten keruu ovat 

taloudellisesti, alueellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti tärkeitä monille EU:n 

rannikkoalueille, mukaan lukien saaret ja syrjäisimmät alueet, ja tätä alaa on siksi 

suojeltava sekä tuettava teollista ja laajamittaista kalastusta ja teollista vesiviljelyä 

vastaan; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0109. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0280. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0316. 
4 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22. 
5 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1. 
6 EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1. 
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D. ottaa huomioon, että pienimuotoisessa kalastuksessa käytetään pyydyksiä ja 

pyyntimenetelmiä, joilla on vähäisempi vaikutus uhanalaisten kantojen asemaan; 

E. ottaa huomioon, että pienimuotoisella kalastuksella on merkittävä vaikutus unionin 

vähemmän kehittyneiden rannikko- ja saariyhteisöjen tulevaisuuteen; katsoo, että on 

tarpeen edistää nuorten kiinnostusta alalle ryhtymiseen ja tarjota heille korkealaatuista 

koulutusta, myös pienimuotoista ja rannikkokalastusta koskevaa koulutusta, jonka 

tavoitteena on myötävaikuttaa niiden alueiden kehitykseen, jotka ovat riippuvaisia 

kalastuksesta, ja kannustaa väestöä jäämään paikoilleen;  

F. toteaa, että kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi on sovellettava alueellista 

lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tieteelliset perusteet ja sosioekonomiset 

näkökohdat; 

G. ottaa huomioon, että EU muodostaa maailman suurimmat kalastustuotteiden markkinat 

ja että juuri siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että kalastustoiminta on tuottavaa mutta 

myös tasapainoista ja kestävää; 

H. ottaa huomioon, että kalastusalan tilanne on edelleen huonontunut, mikä on osaltaan 

pahentanut monien, myös vähemmän kehittyneillä alueilla sijaitsevien, rannikko- ja 

saarialueiden ankaraa taloudellista taantumaa, joka on johtanut väestökatoon asukkaiden 

muuttaessa alueille, joilla on parempi työllisyystilanne ja enemmän 

koulutusmahdollisuuksia; 

I. toteaa, että yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa hyväksyttävien, näitä alueita koskevien 

toimenpiteiden on oltava kestäviä sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta, jotta voidaan 

varmistaa pienimuotoisen kalastustoiminnan säilyminen elinkelpoisena, ja katsoo, että 

rannikkokalastuksessa pyydettävät lajit ovat sosioekonomisesti hyvin arvokkaita, vaikka 

niiden osuus kaupallisesta kalastuksesta on pieni; 

J. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklassa säädetään, että 

”jakaessaan käytettävissään olevia kalastusmahdollisuuksia... jäsenvaltioiden on 

käytettävä avoimia ja puolueettomia perusteita” ja että ”käytettäviin perusteisiin voivat 

kuulua muun muassa... merkitys paikallisessa taloudessa”; toteaa, että tässä yhteydessä 

EU:n on kiinnitettävä erityistä huomiota vähemmän kehittyneiden alueiden laivastoihin; 

K. ottaa huomioon, että naisilla on erittäin tärkeä rooli pienimuotoisessa kalastuksessa ja 

erityisesti jalostusketjuun ja äyriäisten keruuseen liittyvissä tehtävissä; 

L. ottaa huomioon, että unionin koheesiopolitiikan tavoitteena on kaventaa alueiden ja 

jäsenvaltioiden välisiä eroja edistämällä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta ja ottamalla huomioon kalastusalan ja siihen suoraan tai välillisesti 

liittyvien alojen roolin rannikkoalueiden kehityksessä; 

M. ottaa huomioon, että kalastusalan, äyriäisten keruun, vesiviljelyn ja niihin liittyvien 

toimialojen sekä kalatuotteiden myynti- ja jalostusalojen suoraan tai epäsuorasti 

luomien työpaikkojen suuri määrä antaa näille toimialoille ja teollisuudenaloille 

huomattavan sosioekonomisen merkityksen; 
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N. toteaa, että jotkut vähemmän kehittyneiden alueiden rannikkojen kalastusalueet 

sijaitsevat lähellä taloudellisesti kehittyneitä alueita ja matkailukohteita mutta eivät 

kuitenkaan ole onnistuneet saamaan aikaan riittävää talouskasvua; 

O. toteaa, että paine meren luonnonvarojen hyödyntämiseen kasvaa näillä alueilla ja 

kalastusalaa usein syrjitään matkailun eduksi, vaikka nämä kaksi alaa ovat 

yhteensopivia ja toisiaan täydentäviä; 

P. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tunnustetaan unionin 

syrjäisimpien alueiden taloudellinen ja sosiaalinen erityistilanne, jota vaikeuttavat tietyt 

tekijät (muun muassa syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea 

pinnanmuodostus ja ilmasto ja riippuvuus muutamista harvoista tuotteista), joiden 

pysyvyys ja yhteisvaikutukset haittaavat suuresti näiden alueiden kehitystä; 

Q. ottaa huomioon, että vähemmän kehittyneillä alueilla ja erityisesti syrjäisimmillä 

alueilla suuri osuus paikallisesta väestöstä on riippuvaista pienimuotoiseen, rannikko- ja 

paikalliseen kalastukseen liittyvästä toiminnasta ja että tämänkaltaiseen toimintaan ei 

osallistu riittävästi nuoria, koska se ei ole houkuttelevaa, siihen ei vaadita paljon 

koulutusta ja se on usein huonosti palkattua; 

R. toteaa, että syrjäisimpien alueiden kalastustuotteiden kilpailukyvyn takaamiseksi on 

varmistettava, etteivät kuljetuskustannukset nosta hintoja, kun kalat saapuvat 

tärkeimmille kohdemarkkinoille; 

S. toteaa, että virkistyskalastuksella ja siihen liittyvällä matkailulla on tärkeä taloudellinen 

vaikutus, ja se voi auttaa monipuolistamaan näiden alueiden talouksia; 

T. toteaa, että EU:n sinisen talouden strategian avulla kannustetaan ja tuetaan 

rannikkoalueiden kestävää talouskasvua; 

U. ottaa huomioon, että meri- ja rannikkomatkailu työllistää 3,2 miljoonaa ihmistä ja 

tuottaa 183 miljardia euroa bruttoarvonlisäystä EU:ssa; 

1. korostaa kalastuksen, erityisesti pienimuotoisen kalastuksen sekä kestävän rannikko- ja 

merimatkailun merkitystä kattavan sosiaalisen ja ympäristöystävällisen meritalouden 

kehittymiselle; panee merkille, että on tärkeää monipuolistaa matkailutarjontaa 

edistämällä taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä toimintoja, joilla helpotetaan ja 

edistetään ympärivuotista merelliseen perintöön tutustumista, merenalaista matkailua, 

gastronomista matkailua ja vesiurheilua kausiluonteisuuden tasapainottamiseksi; katsoo, 

että innovatiivisia ratkaisuja rannikko- ja merimatkailua varten kehittäville 

pk-yrityksille on myönnettävä enemmän taloudellista tukea Horisontti 2020 -ohjelman 

kaltaisten rahoitusvälineiden avulla; 

2. toteaa, että monipuolistaminen on käynyt välttämättömäksi monille pienimuotoista 

kalastusta harjoittaville kalastajille lähes kaikkialla, mutta erityisesti vähemmän 

kehittyneillä alueilla, koska kalastuksesta saatavat tulot ovat usein riittämättömät ja 

kalastajien on löydettävä lisätulonlähteitä, muun muassa alaan liittyvää uutta 

matkailutoimintaa, kuten kalastusmatkailua; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 

tukemaan EU:n eri rahastojen käyttöä EMKR:n rinnalla, jotta näillä alueilla voidaan 

kehittää kalastusmatkailua ja kalanjalostusta ja tällä tavoin monipuolistaa tulonlähteitä; 
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korostaa kuitenkin, että tällainen monipuolistaminen ei saa millään tavoin vaarantaa 

varsinaista kalastustoimintaa ja että pienten kalastajien työn merkitys on tunnustettava 

ja sitä on tuettava taloudellisesti myös kalastuskieltoaikoina; 

3. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota investoimaan koko kalastusalan koulutukseen ja 

tekniseen kehitykseen, jotta voidaan houkutella päteviä työntekijöitä vähemmän 

kehittyneille alueille ja varmistaa, että he jäävät sinne; huomauttaa, että investoinnit 

inhimilliseen pääomaan ja toimintaan kalastusalan koulutuksen edistämiseksi ovat 

ehdottomia ennakkoedellytyksiä kestävän ja kilpailukykyisen kasvun saavuttamiselle; 

korostaa Euroopan sosiaalirahaston roolia koulutuksen parantamisessa, myös 

pienimuotoisessa ja rannikkokalastuksessa; korostaa kalastusalaa tukevien paikallisten 

kalastusalan toimintaryhmien perustamisen ja toiminnan tärkeyttä; 

4. kehottaa jäsenvaltioita sekä paikallis- ja alueviranomaisia tarjoamaan kestävää 

innovatiivista infrastruktuuria, kuten esimerkiksi nopeita internetyhteyksiä ja laadukasta 

tietotekniikkaa, jotta voidaan auttaa vähemmän kehittyneiden alueiden kalastajia 

monipuolistamaan toimintaansa perinteisestä kalastuksesta siten, että he parantavat 

toimintaansa ja sovittavat sen paremmin yhteen muiden taloudellisen toiminnan alojen 

ja erityisesti kalastustoimintaa täydentävien alojen kanssa; korostaa sellaisten 

monialaisten hankkeiden mahdollisuuksia, joilla edistetään vähemmän kehittyneiden 

rannikkoalueiden taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä ja joissa hyödynnetään 

EU:n eri rahastojen ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston, EMKR:n ja Euroopan 

sosiaalirahaston välisiä synergiaetuja; painottaa sinisen talouden merkitystä, sillä se voi 

edistää vähemmän kehittyneiden rannikko- ja saarialueiden talouskasvua; 

5. korostaa, että on tärkeää tukea tuottajajärjestöjen ja toimialakohtaisten järjestöjen 

tekemää työtä ja niiden perustamista, jotta voidaan parantaa alan kilpailukykyä ja 

markkina-asemaa; 

6. korostaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla (EMKR), joka yhdistää 

ensimmäistä kertaa yhdennetyn meripolitiikan ja kalastusalan rahoituksen sekä 

Euroopan investointipankista saatavan rahoituksen, on tärkeä merkitys tuettaessa 

kalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen kestävää ja ympäristöystävällistä 

kehittämistä sekä näistä aloista riippuvaisten kalastusyhteisöjen tulorakenteen 

monipuolistamista, mikä koskee erityisesti pienimuotoista rannikkokalastusta, ja 

edistettäessä naisten ja nuorten ammatillisen koulutusta sekä houkuteltaessa uusia 

yrittäjiä alalle; kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan EMKR:n käyttöä erityisesti niiltä 

osin, kuin on kyse paikallisen väestön ammatillisesta koulutuksesta ja perinteistä 

kalastustoimintaa täydentävien toimintojen kehittämisestä; on vahvasti sitä mieltä, että 

syrjäisimpien alueiden kalojen kuljettamista kansainvälisille markkinoille koskevat tuet 

on säilytettävä ja että niitä olisi hyvä lisätä, jotta voidaan taata tasapuolinen kilpailu 

muiden paikallisten tuotteiden kanssa; korostaa, että on tärkeää tarjota EMKR:lle 

riittävä rahoitus vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle, jotta se voi tukea jatkossakin 

kalastuksesta riippuvaisten alueiden rannikkojen kehitystä; 

7. korostaa, että monien vähemmän kehittyneiden alueiden kalastajilla, ja erityisesti 

pienimuotoista kalastusta harjoittavilla kalastajilla, on vaikeuksia saada rahoitusta 

velkataakan, kyseisillä alueilla julkiseen talouteen kohdistuvien vaatimusten sekä 

EMKR:n toimintaa haittaavien byrokraattisten ja hallinnollisten viiveiden vuoksi; 
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kehottaa komissiota siksi tekemään yhteistyötä kansallisten, paikallisten ja 

alueviranomaisten kanssa asianmukaisten, kalastajien ja heidän yritystensä tarpeisiin 

räätälöityjen rahoitusvälineiden kehittämiseksi; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön yksinkertaistetun ja nopeamman menettelyn EMKR:n 

hyödyntämiseksi vähemmän kehittyneillä alueilla; pyytää komissiota tutkimaan, olisiko 

mahdollista perustaa syrjäisimmillä alueilla POSEI-ohjelman puitteissa maatalouden 

hyväksi toteutettuja toimenpiteitä muistuttava ja kalastusta syrjäisimmillä alueilla 

tukeva erityinen väline, jolla edistettäisiin kyseisten alueiden kalastusmahdollisuuksien 

mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä; 

8. kehottaa panemaan SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöön kaikilta osin kalastusalaa 

koskevissa unionin politiikoissa, asetuksissa, rahastoissa ja ohjelmissa, ja erityisesti 

EMKR:ssä, jotta voidaan ratkaista syrjäisten alueiden erityisongelmat; 

9. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan EU:n eri rahastojen käyttöä EMKR:n 

rinnalla, jotta asiaankuuluvilla alueilla voidaan kehittää kalastusmatkailua ja 

kalanjalostusta ja tällä tavoin monipuolistaa tulonlähteitä; 

10. kehottaa komissiota, jotta varmistetaan kalastusalan selviytyminen syrjäisimmillä 

alueilla, ottamaan kestävän kehityksen tavoitteessa 14 mainittujen pienten saarten ja 

alueiden erilaisen kohtelun periaatteiden mukaisesti käyttöön SEUT-sopimuksen 

349 artiklaan perustuvia tukitoimenpiteitä sellaisten syrjäisimmillä alueilla sijaitsevien 

pienimuotoista kalastusta harjoittavien ja perinteisten kalastusalusten rahoittamiseksi 

(EU:n tai kansallisella tasolla), jotka purkavat kaiken saaliinsa syrjäisimpien alueiden 

satamissa ja tukevat paikallista kestävää kehitystä, jotta lisätään ihmisten turvallisuutta, 

noudatetaan eurooppalaisia hygienianormeja, torjutaan LIS-kalastusta ja parannetaan 

ympäristötehokkuutta; 

11. tukee jäsenvaltioita kyseisiä alueita koskevan veroetuusjärjestelmän perustamisessa, 

jotta voidaan edistää investointeja ja torjua köyhyyttä; 

12. korostaa, että tärkeää kehittää ja edistää kestävää vesiviljelyä ympäristönsuojelun 

vuoksi, ja jotta voidaan suojella kalakantojen ja kuluttajien terveyttä; korostaa lisäksi 

vesiviljelyn mahdollisuuksia taloudellisena toimintana, joka tarjoaa hyväpalkkaisia 

vakaita työpaikkoja (jo 80 000 alan työpaikkaa EU:ssa), ja sen merkitystä keinona 

vähentää Euroopan kalakantojen liikakalastusta sekä EU:n riippuvuutta kalojen ja 

äyriäisten tuonnista kolmansista maista; kannustaa jäsenvaltioita ja 

paikallisviranomaisia tukemaan sinisen talouden hankkeita, jotta vähemmän 

kehittyneiden alueiden ihmisiä voidaan auttaa kehittämään ympäristön kannalta kestäviä 

tulonlähteitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan kalastus- ja 

vesiviljelyalaan vaikuttavan hallinnollisen taakan ongelman ratkaisemiseksi. 
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