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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. painottaa, että on tärkeää laatia strategioita, joilla voidaan monimuotoistaa 

paikallisyhteisöjen taloutta, tarjota lisää työpaikkoja ja lisätuloja perheille ja auttaa 

pysäyttämään työttömyyden lisääntyminen alueilla, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta; 

2. korostaa, että on tärkeää erottaa toisistaan kalastukseen liittyvän matkailun eri muodot, 

joihin sisältyy kalastusmatkailu (kalastusmatkailu, jossa pääsee seuraamaan 

ammattikalastajien työtä, ja kalastukseen liittyvä elämysmatkailu), mereen ja 

rannikkovesiin liittyvät aktiviteetit, virkistyskalastus (ongintamatkailu mukaan luettuna), 

sisävesikalastus sekä perinteisiin ja kulttuuriin liittyvät aktiviteetit, joilla pyritään luomaan 

synergioita korkealaatuisia primaarituotteita koskevien markkinointialoitteiden kanssa ja 

samalla kunnioitetaan luonnonperintöä, eläintensuojelua ja biologista monimuotoisuutta; 

Innovatiivisiin, kestäviin ja räätälöityihin tuotteisiin investointi 

3. palauttaa mieliin, että vuonna 2010 annetussa matkailua koskevassa tiedonannossa 

vahvistettiin, että kestävän, vastuullisen ja korkeatasoisen matkailun kehittäminen 

työpaikkojen luomiseksi ja kasvun edistämiseksi on yksi EU:n matkailupolitiikan 

päätavoitteita; 

4. korostaa, että koska matkailijoilla on nykyisin paljon enemmän tietoa kuin aikaisemmin, 

matkailukohteiden on menestyäkseen kiinnitettävä enemmän huomiota laadun, 

autenttisuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen takaamiseen; 

5. katsoo, että tarjonta on mukautettava uusiin räätälöityjen tuotteiden kysynnän muotoihin 

suosituissa rannikolla sijaitsevissa kohteissa sekä koskemattomissa maaseutu-,rannikko- ja 

saarikohteissa ja että on kehitettävä tällaisen mahdollisen kysynnän mukaisesti räätälöityjä 

markkinointifoorumeja; 

6. korostaa, että on tärkeää tukea liiketoimintafoorumeja, jotka keskittyvät sellaiseen 

asiakkaaseen, joka etsii korkealaatuista matkailukokemusta, mikä tarkoittaa, että tämän 

alan taitojen koulutuksen sekä teknologiainfrastruktuurin ja digitaalisten jakelualustojen 

on oltava etusijalla julkisissa aloitteissa ja tukikelpoisissa toimissa; 

7. katsoo, että kalastusalan monipuolistamista koskevissa vastuullisissa ja kestävissä 

liiketoimintamalleissa on edellytettävä paikallisten kalastusyhteisöjen kulttuurin 

kunnioittamista ja niillä on autettava säilyttämään yhteisöjen identiteetti; korostaa 

erityisesti, että matkailuun liittyvän virkistyskalastuksen olisi oltava pienimuotoista 

kalastusta harjoittavien pienten paikallisten kalastusyritysten etujen mukaista; 

8.  katsoo, että on tärkeää kehittää kalastusmatkailua, jossa pääsee seuraamaan 

ammattikalastajien työtä, ja kalastukseen liittyvää elämysmatkailua ”aktiviteettiloman” 

muodostavana kokemuksena, josta koituu huomattavia oheishyötyjä, kuten 

merenkulkukulttuurin ja kalastusperinteiden edistäminen sekä valistus 

ympäristötietoisuutta ja lajien säilymistä koskevista kysymyksistä; 
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9. korostaa ympäristöystävällisten liiketoimintamallien merkitystä ja suosittaa sen vuoksi, 

että ympäristöasiantuntijat pitävät aina tiiviisti yhteyttä paikallisiin toimintaryhmiin 

(esimerkiksi kalatalouden ja vesiviljelyalan paikalliset toimintaryhmät ja maaseudun 

paikalliset toimintaryhmät); 

10. korostaa, että yksi kalastusmatkailun esteistä ja kalastajien mahdollisesti saamaa hyötyä 

rajoittavista tekijöistä on pienimuotoiseen kaupalliseen merenkulkuun kohdistuva 

sääntelytaakka yhdessä kalastusalusten muuttamisesta matkailustandardien mukaisiksi 

aluksiksi aiheutuvien suurten kustannusten kanssa; 

11. suosittaa, että kalastusmatkailulle laaditaan yhteiset määritelmät ja säännöt kansallisella 

tasolla, jotta vältytään tilanteelta, jossa jäsenvaltiot ottavat käyttöön erilaisia lakeja ja 

sääntöjä; 

12. korostaa, että kalastusyritysten sääntelytaakkaa erityisesti turvallisuussääntöjen, 

rakennuslainsäädännön ja alusten turvallisuuden osalta on yksinkertaistettava tarvittavien 

investointien helpottamiseksi; 

13. vastustaa pyrkimyksiä ryhtyä perimään kansallisella tai alueellisella tasolla kohtuuttomia 

maksuja julkisia sisävesiväyliä käyttäviltä virkistyskalastusalusten päälliköiltä, koska 

tällaiset maksut muodostavat byrokraattisen rajoitteen ja vaikeuttavat pehmeää 

kalastusmatkailua ja merimatkailua; 

14. korostaa tarvetta etsiä keinoja lisätä muutettujen alusten mahdollista kysyntää tarjontaa 

laajentamalla, jotta voidaan herättää esimerkiksi koulutusyhteisön kiinnostus, jolla on 

kokemusta maatalousalan käyttämisestä opetustarkoituksiin esimerkiksi ”maatilakoulu” -

hankkeiden yhteydessä; 

15. suhtautuu myönteisesti matkailijoille tarkoitettujen kalastuslupien käyttöönottoa koskeviin 

alueellisen ja kansallisen tason ehdotuksiin edellyttäen, että niissä taataan kalastusta ja 

eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön mukaisesti asiantuntemuksen 

vähimmäistaso, jotta varmistetaan kalastusmääräysten noudattaminen sekä asianmukainen 

vapojen käyttö ja saaliiksi saatujen kalojen käsittely; 

16. korostaa kalastusmatkailun merkitystä kulttuuristen ja kulinaaristen perinteiden ja 

perinteisen elämäntavan säilymiselle rannikko- ja ranta-alueilla; 

17. muistuttaa komissiota siitä, että kalastusmatkailun edistäminen voi lisätä sellaisten uusien 

matkailualueiden näkyvyyttä, joiden potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty; 

18. korostaa, että kalastukseen liittyvän ekomatkailun edistämiseksi kalastusalueille olisi 

luotava erityisiä palveluja kuten laituri- ja pysäköintipaikkoja sekä virkistysalueita; 

19. toteaa, että ongintamatkailu on kehittynyt ja kasvava liiketoiminta-ala joissakin 

jäsenvaltioissa, kun taas toisissa tätä potentiaalia ei vielä hyödynnetä; korostaa 

virkistystarkoituksessa harjoitettavan ongintamatkailun merkitystä rannikko- ja 

maaseutualueilla sekä sisävesikalastuksen merkitystä arvokkaana ja kestävänä 

kehittämistoimintana; 

20. korostaa tarvetta arvioida matkailuun liittyvän virkistyskalastustoiminnan vaikutusta 
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kalastusalaan; 

21. kehottaa komissiota tutkimaan virkistyskalastuksen sosioekonomista vaikutusta 

kotimaanmatkailuun erityisesti maaseutualueilla ja ehdottamaan mahdollisia toimia 

alueille, joilla potentiaalia tällaiseen kalastukseen ei hyödynnetä riittävästi; 

EU:n taloudellisen tuen käytön maksimointi 

22. kehottaa komissiota analysoimaan kalastusalueiden kehittämiseksi ja kalastuselinkeinon 

monipuolistamiseksi toteutettujen EU:n toimien tehokkuutta, Euroopan rakennerahastoista 

ja erityisesti Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitetut toimet mukaan 

luettuina; kehottaa komissiota julkistamaan säännöllisesti katsauksia siitä, mitä hankkeita 

on tuettu ja millä määrillä; 

23. toivoo erityisesti, että tuleva arviointi, jonka komissio laatii yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä koskevasta lähestymistavasta, auttaa ymmärtämään paremmin EMKR:n 

puitteissa toteutettujen monipuolistamistoimien sosioekonomista vaikutusta myös 

maaseudun paikallisten toimintaryhmien sekä kalastus- ja vesiviljelyalan paikallisten 

toimintaryhmien laatimien yhteisten strategioiden puitteissa; 

24. korostaa, että ohjelmakaudella 2007–2013 paikallisilla kalatalouden toimintaryhmillä oli 

käytettävissään 486 miljoonaa euroa EKTR:stä ja että noin 12 000:ta paikallista hanketta 

tuettiin kyseisen kauden aikana; 

25. korostaa lisäksi, että nykyisen rahoituskauden aikana EMKR:n mukainen käytettävissä 

oleva rahoitus on noussut 514 miljoonaan euroon yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 

(CLLD) koskevien toimenpiteiden osalta; 

26. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisia kalatalouden toimintaryhmiä hyödyntämään 

mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevia varoja ja käyttämään mahdollisuuksien 

mukaan myös monitahoista rahoitusta (yhteisesti EAKR:stä, maaseuturahastosta tai 

ESR:stä); 

27. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään asianmukaisesti EMKR:stä saatavia varoja 

ammattikalastukseen käytettävien alusten muuttamiseen ja nykyaikaistamiseen sekä 

kalastusyritysten hankkeisiin ja perustamaan alueellisen tason yhteyspisteitä tarjoamaan 

asianmukaista tietoa ja tukea;  

28. kehottaa paikallisia kalatalouden toimintaryhmiä tekemään tiivistä yhteistyötä 

matkailualan asiantuntijoiden kanssa hankkeiden määrittelemiseksi ja asianmukaisen 

rahoituksen saamiseksi EMKR:n neljännestä osiosta tuotevalikoiman monipuolistamiseksi 

kalastusalueilla;  

29. korostaa, että EMKR:stä myönnetään erityistä taloudellista tukea naisten alkuun panemille 

hankkeille kalastajayhteisöissä; 

30. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan EMKR:n mukaisia operaatioita koskevien 

valintakriteerien laatimisen avulla, että sukupuolten tasa-arvo otetaan asianmukaisesti 

huomioon ja sitä edistetään kaikissa rahoitetuissa toimissa (esimerkiksi asettamalla 

etusijalle toimet, jotka kohdistetaan erityisesti naisiin tai jotka ovat naisten toteuttamia); 
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31. suosittaa, että kalastusalueiden viranomaisille myönnetään erityistä taloudellista tukea 

sellaisten tiedotuspisteiden avaamista varten, joiden tehtävänä on esitellä, edistää ja tarjota 

tietoa kalastusyhteisöistä ja perinteisistä tuotteista sekä näiden alueiden matkailun 

tavoitteista; 

32. suosittaa, että erityistä taloudellista tukea myönnetään yrittäjyyden ja innovoinnin 

tukemiseen kalastusteollisuudesta riippuvaisten toimien rahoituksen kautta; 

33. suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot ottavat paikallisten kalatalouden toimintaryhmien 

kanssa käyttöön Portugalin Aldeias do Mar -käsitteen (”merenrantakylät”) kaltaisen 

asianmukaisen ilmauksen kuvaamaan unionin tai valuma-alueen osan kalastusyhteisöjä; 

kehottaa varaamaan riittävästi rahoitusta sellaisen parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen ja 

kalastustoimien kartoittamiseen tarkoitetun eurooppalaisen verkoston perustamista varten, 

josta saadaan tietoa kiinnostavista kohteista ja kunkin kalastusyhteisön ominaispiirteistä; 

Tuotevalikoiman monipuolistamisen edistäminen 

34. on vakuuttunut siitä, että vaihtoehtoisten ja kohdennettujen matkailutuotteiden 

tasapuolinen yhdistelmä sekä näiden tuotteiden asianmukainen myynnin ja markkinoinnin 

edistäminen voivat auttaa tasapainottamaan matkailun kausiluontoisuuteen liittyviä 

ongelmia; 

35. korostaa, että monipuolistamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien 

yrittäjyysaloitteiden on oltava paikallisia ja niissä on annettava takeet siitä, että yritysten 

ja osuuskuntien valvonta säilytetään tällä tasolla; korostaa, että yhteisötalousaloitteet ovat 

erityisen sopivia näihin tarkoituksiin; 

36. kehottaa sen vuoksi myöntämään tukea paikallisten yrittäjien hallinnoimille 

markkinointifoorumeille, jotta varmistetaan, että koko arvoketjun osalta heidän 

mukanaolonsa, osallistumisensa ja harjoittamansa valvonta säilyvät mahdollisimman 

korkealla tasolla; 

37. painottaa, että tuotevalikoiman monipuolistaminen edellyttää asianmukaista 

myynninedistämistä ja että tarvitaan strategia, jolla kyseisestä kalastajakohderyhmästä 

tehdään näkyvä ja johon sisältyy myös rajat ylittäviä markkinointialoitteita; 

38. katsoo siksi, että kalastajayhteisöjen olisi harkittava yhteisten markkinointikampanjojen 

toteuttamista muiden samalla alueella sijaitsevien matkailukohteiden kanssa, kuten 

ehdotettiin parlamentin mietinnössä ”Matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet 

haasteet ja ajatukset”, ja edistettävä yhteisiä markkinointifoorumeja, jotka keskittyvät 

erityisesti myynninedistämiseen ja verkkomyyntiin kansainvälisen yhteistyön pohjalta; 

39. katsoo, että tämän markkinointistrategian puitteissa olisi luotava korkealaatuisia tuoreita 

tai jalostettuja tuotteita koskevien markkinointialoitteiden, gastronomian ja matkailun 

välisiä synergioita ja että se olisi ryhmitettävä alueisiin, jotka ovat yhtenäisiä kulttuurin, 

tuotannon tai ympäristön näkökulmasta ja/tai synergian perusteella; 

40. kehottaa komissiota edistämään ja tukemaan aktiivisesti kalastusalan monipuolistamiseen 

tehtäviä investointeja paikallisten kalatuotteiden markkinoinnin ja jalostuksen osalta ja 

tehostamaan paikallisten jakelukanavien kehittämistä; 
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41. muistuttaa komissiota tarpeesta edistää perinteisiä kalastustuotteita ja myöntää niille 

sertifikaatteja sekä perustaa kalastusalueille ominaisia paikallisia tavaramerkkejä; 

42. kehottaa komissiota tukemaan kalastusalan monipuolistamiseen tehtäviä investointeja 

täydentäviä toimintoja kehittämällä, mukaan luettuina investointi aluksiin, koulutukseen, 

turvalaitteisiin sekä kulttuuri- ja koulutustoimiin; 

43. kehottaa komissiota tukemaan aktiivisesti kalastusalan monipuolistamista kulttuurin ja 

taiteiden alalla paikallisten perinteiden osana ja tukemaan yleensä perinteiden ja 

kalastusperinnön (kalastusmenetelmät ja pyydykset) edistämiseen tehtäviä investointeja; 

44. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia jakamaan parhaita käytäntöjä 

lisätäkseen laajemmilla alueilla tietoisuutta innovatiivisista kalastukseen liittyvistä 

matkailutuotteista, jotka ovat osoittautuneet taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja 

ympäristön kannalta kannattaviksi; 

45. kehottaa komissiota edistämään Euroopan kalastusalueiden verkostossa (FARNET) ja 

paikallisissa kalatalouden toimintaryhmissä eurooppalaista vuoropuhelua satamien ja 

matkailualan sidosryhmien sekä ympäristöasiantuntijoiden kanssa; 

46. kehottaa komissiota edistämään Euroopan matkailukomission ja sen portaalin 

(visiteurope.com) avulla kestäviä virkistyskalastukseen tarkoitettuja matkailukohteita 

Euroopassa sekä tiedottamaan kohdennettujen tiedotuskampanjojen avulla 

kalastusyrityksille näiden uusien ja kestävien liiketoimintamallien potentiaalista ja niiden 

mukanaan tuomista kasvumahdollisuuksista; 

Tiedot ja taidot 

47. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia levittämään laajalti tietoa 

komission Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalista (EURES-portaali), joka tarjoaa 

työnhakijoille ja työnantajille tietoa työllistymismahdollisuuksista ja ”sinisissä 

työpaikoissa” tarvittavista taidoista ja koulutustarpeista, sekä edistämään avoimia online-

kursseja, joiden tarkoituksena on taitojen parantaminen tai toisella alalla tarvittavien, 

matkailun hallinnontiin ja innovatiiviseen kalastusmatkailuun liittyvien taitojen 

hankkiminen; 

48. kehottaa komissiota sisällyttämään eurooppalaiseen pk-yritysportaaliin osion, jonka 

tarkoituksena on auttaa yrittäjiä/kalastajia saamaan rahoitusta kalastusmatkailuun 

liittyville aktiviteeteille; 

49. korostaa tarvetta lisätä tietämystä paikallisten yrittäjien keskuudessa ja antaa heille 

koulutusta matkailuun liittyvien tuotteiden ja myös elämysmatkailun myynnin 

edistämiseen ja myyntiin tarkoitetuista uusista yhteisistä verkkofoorumeista ja kannustaa 

heitä liittämään nämä osatekijät liiketoimintaansa, jotta varmistetaan, että 

monipuolistamisesta saadut voitot jäävät paikallisyhteisöihin. 
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