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Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön 15. maaliskuuta 

2018, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen 

kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta (14423/2017 – C8-0447/2017 – 

2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14423/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen 

kalastuskumppanuussopimuksen1, 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän 

hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0447/2017), 

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2018 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 

esityksestä päätökseksi2, 

– ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 

ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten 

(ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä 

asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29. syyskuuta 2008 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/20083 (LIS-asetus) ja erityisesti sen 

8 artiklan 8 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon 

(A8-0055/2018), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ja Komorien liiton (jäljempänä ”Komorit”) 

välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätään, että kumpi tahansa 
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2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0082. 
3 EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1. 



sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen vakavista syistä, jotka voivat liittyä muun 

muassa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) 

torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättämiseen; 

B. toteaa, että laiton kalastus on suuri uhka meren luonnonvaroille maailmanlaajuisesti, 

koska se köyhdyttää kalakantoja, tuhoaa meren elinympäristöä, asettaa rehelliset 

kalastajat epäsuotuisaan asemaan ja tuhoaa rannikkoyhteisöjen elinkeinot erityisesti 

kehitysmaissa; 

C. katsoo, että EU:n olisi toteutettava kaikkia mahdollisia toimia sen varmistamiseksi, että 

kolmansien maiden kanssa tehdyt kestävää kalastusta koskevat sopimukset tuovat etua 

sekä EU:lle että asianomaisille kolmansille maille niiden paikallisväestö ja kalastusala 

mukaan lukien; 

D. toteaa, että Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välistä kalastuskumppanuussopimusta 

koskevan pöytäkirjan yleisenä tavoitteena oli lisätä kalastusalan yhteistyötä EU:n ja 

Komorien välillä molempien osapuolten hyväksi luomalla kumppanuuspuitteet, joilla 

pyritään kestävään kalastuspolitiikkaan samalla kun hyödynnetään kalavaroja kestävästi 

Komorien talousvyöhykkeellä ja varmistetaan saatavilla olevista kalavarojen ylijäämistä 

asianmukainen osuus, joka vastaa EU:n laivastojen intressejä; 

E. toteaa, että ETY:n ja Komorien väliset ensimmäiset kalastussopimukset saivat alkunsa 

vuonna 1988 ja että ETY:n ja EU:n jäsenvaltioiden laivastoilla on siitä lähtien ollut 

mahdollisuus kalastaa useiden täytäntöönpanopöytäkirjojen mukaisesti; 

F. toteaa, että kalastusalaa käsittelevän UNCTAD:n raportin ”Fishery Exports and the 

Economic Development of Least Developed Countries” mukaisesti alakohtainen 

yhteistyö ei ole edistynyt alkuvaihetta pidemmälle eikä sillä ole ollut juurikaan 

vaikutusta kalastusalaan, saaliiden purkamista koskeviin edellytyksiin, seuranta- ja 

valvontavalmiuksiin, tieteelliseen kehitykseen tai kalastajien ja tarkkailijoiden tekniseen 

koulutukseen; toteaa, että hinta, joka EU maksaa Komoreille tonnista kalaa (tonnikala), 

on suunnilleen 15 prosenttia arvioidusta tukkuhinnasta tonnia kohden; 

G. toteaa, että Komoreille ilmoitettiin 1. lokakuuta 2015, että on mahdollista, että se 

todetaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi, koska se ei ollut 

valvonut asianmukaisesti Komorien lipun alle rekisteröityjä aluksia; toteaa, että vaikka 

EU totesi Komorit yhteistyöhön osallistumattomaksi maaksi toukokuussa 2017, luetteloi 

sen sellaiseksi heinäkuussa 2017 ja antoi ”punaisen kortin”, maa ei siitä huolimatta ole 

toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja LIS-

kalastuksen torjumiseksi; 

H. toteaa, että Komorien kanssa tehtyyn kalastussopimukseen liittyvän aikaisemman 

pöytäkirjan voimassaolo päättyi 30. joulukuuta 2016 ja sitä ei uudistettu, koska Komorit 

ei ole toteuttanut minkäänlaisia toimia LIS-kalastuksen torjumiseksi; toteaa, että 

kokonaismäärärahat pöytäkirjassa olivat vuodessa 600 000 euroa, joista 300 000 euroa 

oli varattu Komorien kalastuspolitiikan tukemiseen kalavarojen kestävyyden ja 

moitteettoman hoidon edistämiseksi sen vesillä; 

I. toteaa, että EU on vakaasti sitoutunut torjumaan laitonta kalastusta ja kaikenlaista siihen 

liittyvää liiketoimintaa ja että sitoumus on vahvistettu LIS-asetuksessa; 



J. ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot jatkavat yhteistyötä Komorien kanssa useilla 

aloilla; toteaa, että EU voi peruuttaa kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisen (jos 

tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan) ja että tämän sopimuksen irtisanominen ei 

sulje pois sitä, että tulevaisuudessa neuvotellaan toisesta sopimuksesta tai muunlaisesta 

kalastusalan kumppanuudesta; 

K. katsoo, että LIS-kalastuksen torjunta ei riipu yksistään kolmansien maiden 

määrittämisestä yhteistyöhön osallistumattomaksi vaan päinvastoin edellyttää, että 

löydetään tapoja esiin tulleen tilanteen korjaamiseksi; katsoo, että jos Komorit ei saa 

ulkopuolista tukea, se ei pysty parantamaan kalavarojen hoitoon liittyviä 

hallintotoimenpiteitä myöskään saaliiden purkamista koskevien edellytysten, seurantaan 

ja valvontaan liittyvien valmiuksien, tieteellisen kehittämisen sekä kalastajien ja 

tarkkailijoiden teknisen koulutuksen osalta; 

L. ottaa huomioon, että kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan ja kestävän 

kehityksen tavoitteisiin sisältyy ensimmäistä kertaa merten ja meriluonnonvarojen 

suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvä tavoite (tavoite 14); 

1. pitää valitettavana, että Komorit ei ole toteuttanut tarvittavia korjaavia toimenpiteitä 

havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi ja LIS-kalastuksen torjumiseksi EU:n 

varoituksista huolimatta; 

2. muistuttaa, että tehokas lippuvaltiovalvonta on tärkeää, koska sen puuttuminen on LIS-

kalastuksen perimmäinen syy; katsoo, että Komorien olisi täytettävä sen lipun alla 

purjehtivien alusten valvontaa ja tarkkailua koskevat kansainvälisen oikeuden mukaiset 

velvoitteensa; uskoo vahvasti, että valvonnan ja kalastuslupien puuttuminen antaa 

tällaisille aluksille mahdollisuuden harjoittaa LIS-kalastusta rankaisematta; 

3. katsoo, että Komorien olisi tehtävä edelleen yhteistyötä EU:n kanssa ja tartuttava tähän 

tilaisuuteen toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet laittomaan kalastukseen puuttumista 

koskevien valmiuksiensa parantamiseksi; 

4. pitää valitettavana, että vaikka EU:n ja Komorien välillä on melkein 30 vuoden ajan 

ollut kalastuskumppanuussopimuksia, joiden yhtenä osana on ollut yhteistyö ja 

Komorien kalastusalan kehittäminen, alan kehityksessä ei ole saavutettu tuntuvampia 

tuloksia myöskään sellaisilla osa-alueilla kuin seurantaa ja valvontaa koskevat 

valmiudet, tieteellinen kehittäminen sekä kalastajien ja tarkkailijoiden tekninen 

koulutus; 

5. katsoo, että käytettävissä olevat kehitysyhteistyövälineet, erityisesti Euroopan 

kehitysrahasto (EKR), on liitettävä entistä tehokkaammin yhteen kalastusalan 

valmiuksien kehittämistä koskevan yleisen tuen kanssa; 

6. muistuttaa, että Komoreilla on EU:n kanssa allekirjoitetun 

kalastuskumppanuussopimuksen ja muiden kansainvälisten säädösten mukaisesti sekä 

Agenda 2030:n tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 

velvollisuus noudattaa kalastuksessa hyvän hallintotavan ja vastuullisen kalastuksen 

periaatteita, ylläpitää kalakantoja ja suojella meren ekosysteemiä sen 

talousvyöhykkeellä; 



7. korostaa, että LIS-kalastusta on torjuttava maailmanlaajuisesti ja että valtioita on 

kannustettava suhtautumaan velvollisuuksiinsa vakavasti ja toteuttamaan 

kalastusalaansa koskevat tarvittavat uudistukset; 

8. korostaa, että LIS-kalastuksen torjunta ei saa olla kokonaan riippuvainen yhteistyöhön 

osallistumattomien kolmansien maiden määrittelemisestä ja että kaikenlaisen laittoman 

kalastuksen torjumiseksi on löydettävä tapoja auttaa maita, erityisesti pieniä kehittyviä 

saarivaltioita, joista Komorit on yksi, jotta niiden on mahdollista muuttaa merialueiden 

hallinnointiin liittyviä toimintapolitiikkojaan;  

9. on komission ja neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että on sovellettava LIS-asetuksen 

38 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka koskevat Komorien kanssa 

tehtyjen mahdollisten voimassa olevien kahdenvälisten kalastussopimusten 

irtisanomista, jos niissä määrätään sopimuksen päättämisestä siinä tapauksessa, että 

Komorit jättää noudattamatta antamiaan sitoumuksia LIS-kalastuksen torjunnan osalta;  

10. panee merkille LIS-asetuksen 38 artiklan 8 kohdan mukaiset muut seuraukset, jotka 

liittyvät muun muassa rahtauksen, lippuvaltion vaihdon ja yksityisten sopimusten 

kieltämiseen;  

11. katsoo kuitenkin, että irtisanominen ei saa merkitä EU:n ja Komorien välisen yhteistyön 

päättymistä kalastusalalla; kehottaa komissiota pyrkimään varmistamaan, että suhteet 

voidaan muodostaa mahdollisimman pian uudelleen lähtien siitä, että kalastusyhteisöjä 

ja pienimuotoista kalastusta olisi pidettävä maan kehityksen kannalta keskeisinä, minkä 

vuoksi olisi edistettävä investointeja ja teknistä tukea seuraavilla aloilla: 

– kalastushallintoa ja kalastuksen hallintaa koskeva järjestelmä, lainsäädäntö, 

institutionaaliset mekanismit, henkilöstöresursseja (kalastajat, tutkijat, tarkastajat 

ja muut) koskevien valmiuksien ja Komorien perinteisiin pyydyksiin ja kaloihin 

liittyvien kaupallisten ja kulttuuristen arvojen kehittäminen 

– seuranta ja tieteelliset valmiudet, rannikoiden suojeluvalmius sekä tarkkailua, 

valvontaa ja laadunvalvontaa koskevat valmiudet 

– kalan jäähdytykseen, jakeluun ja jalostukseen liittyvien laitosten perustaminen 

– purkamiseen ja turvallisuuteen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen ja ajan 

tasalle saattaminen satamissa 

– pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston uudistaminen turvallisuuden, 

merellä olemiseen liittyvien valmiuksien ja kalastuskapasiteetin parantamiseksi; 

12. kehottaa sisällyttämään sopimukseen lausekkeen, jonka nojalla menettely 

keskeytettäisiin ja punainen kortti peruutettaisiin, jos Komorit korjaa puutteensa, mikä 

mahdollistaisi näin olleen EU:n laivaston paluun; 

13. kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin normaalin tilanteen 

palauttamiseksi siten, että LIS-kalastuksen tehokkuutta parannetaan ja EU:n laivasto 

pääsee takaisin kalastusalueelle heti, kun uuden pöytäkirjan ehdoista on neuvoteltu 

uudelleen; 

14. kehottaa komissiota ja neuvostoa tiedottamaan toimivaltansa mukaisesti parlamentille 

välittömästi kaikista tähän prosessiin liittyvistä tapahtumista; 



15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden ja Komorien liiton hallituksille ja parlamenteille. 

 


