
EUROOPAN PARLAMENTTI

KALATALOUSVALIOKUNTA

KATSAUS KUUDENNEN VAALIKAUDEN TOIMINTAAN
(2004–2009)

Sihteeristö 
15. toukokuuta 2009



PE423.984v01-00 2/70 DV\784020FI.doc

SISÄLTÖ
I. Johdanto..................................................................................................... 3
II. Kohti yhteisen kalastuspolitiikan yhtenäistä ja tehokasta soveltamista . 5
III. Luonnonvarojen säilyttäminen ................................................................. 7
IV. Alan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantaminen...................... 12
V. Rakenteelliset toimenpiteet ..................................................................... 13
VI. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely.............. 15
VII. Kohti yhdennettyä meripolitiikkaa......................................................... 16
VIII. Hallinto..................................................................................................... 17
IX. Kansainväliset suhteet kalastusalalla ..................................................... 19
X. Tutkimus ja tietojen keruu...................................................................... 20
XI. Talousarvioasiat....................................................................................... 22
XII. Toimielinten väliset suhteet..................................................................... 23
XIII. Lissabonin sopimus ja yhteinen kalastuspolitiikka................................ 24
XIV. Yhteisen kalastuspolitiikan tarkistus ja tuleva uudistus........................ 25
ANNEXES*....................................................................................................... 27

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009 ...........................................27
Annex 2 - Composition of the committee...................................................................27
Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament.......................................29
Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject) ...................37
Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries ......................................44
Annex 6 - Own-initiative reports ...............................................................................46
Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108) ..........................................................48
Annex 8 - Public hearings/conferences ......................................................................48
Annex 9 - Delegations ...............................................................................................49
Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*...49
Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term.....................................................................................................51
Annex 12 - Studies (Policy department B – Structural and cohesion policies) ............54
Annex 13 - Workshops (Policy department B – Structural and cohesion policies) ......54
Annex 14 - List of speakers invited to meetings between ...........................................55
1 July 2004 and 30 April 2009 ...................................................................................55
Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries ......70

* The annexes are also available in French.



I. Johdanto

 Kalatalousvaliokunnan perustaminen

Kalatalousvaliokunnan perustamisesta päätettiin 21. heinäkuuta 1994 Euroopan parlamentin 
neljännen vaalikauden (1994–1999) järjestäytymisistunnossa. Ennen kyseistä päivää 
yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) liittyviä kysymyksiä käsitteli ensin erityinen työryhmä 
ja sitten maatalousvaliokunnan alaisuudessa toiminut kalatalousasioiden alivaliokunta. 

Vuoden 1994 päätös tehtiin sekä käytännön syistä että poliittisista syistä. Itse asiassa 
kalatalousasioiden alivaliokunta toimi jo varsinaisen valiokunnan tavoin, mutta toisen 
valiokunnan alaisuudessa toimimisesta aiheutui erinäisiä haittoja. Toisaalta poliittinen paine 
kalastusalan nostamiseksi alan ansaitsemaan asemaan parlamentin organisaatiossa kasvoi, 
koska yhteisön kalastuspolitiikka oli oma erityisalansa ja siitä oli tullut entistä tärkeämpää 
unionin laajennuttua.

 Yhteisen kalastuspolitiikan merkitys, sisältö ja tavoitteet

Vaikka kalastusalan osuus jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta on melko pieni, alalla on 
huomattavan suuri vaikutus työpaikkojen lähteenä alueilla, joilla on usein vain vähän 
vaihtoehtoja. Lisäksi kalastusala toimittaa kalataloustuotteita Euroopan unionin markkinoille, 
jotka ovat yksi maailman suurimpia. Euroopan unioni on kalastus- ja vesiviljelyalan 
merkittävimpiä toimijoita maailmassa.

Voimassa olevan yhteisen kalastuspolitiikan puiteasetuksen (20. joulukuuta 2002 annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002) mukaan yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvat 
"elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen, hoito ja hyödyntäminen, vesiviljely sekä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen", jos tällaista toimintaa 
harjoitetaan jäsenvaltioiden alueilla tai yhteisön vesillä taikka jos sitä harjoittavat yhteisön 
kalastusalukset tai kansalaiset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta. Yhteisessä kalastuspolitiikassa olisikin laadittava johdonmukaisia toimenpiteitä, 
jotka koskevat elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämistä, hoitoa ja hyödyntämistä; 
kalastuksen ympäristövaikutusten rajoittamista; kalastusvyöhykkeille pääsyn ja 
vesiluonnonvarojen käytön edellytyksiä; rakennepolitiikkaa ja laivastokapasiteetin sääntelyä; 
valvontaa ja täytäntöönpanoa; vesiviljelyä; yhteistä markkinajärjestelyä ja kansainvälisiä 
suhteita. Yhteisellä kalastuspolitiikalla on varmistettava "elollisten vesiluonnonvarojen 
hyödyntäminen, joka luo talouden, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestävät 
olosuhteet".

Kalastusalalla 1970-luvulla toteutetuista ensimmäisistä yhteisistä toimenpiteistä ja yhteisen 
kalastuspolitiikan perustamisesta vuonna 1983 lähtien kehitys on ollut huomattavaa kaikilla 
yhteisen kalastuspolitiikan aloilla. Vaikka yhteistä kalastuspolitiikkaa uudistettiin 
perusteellisesti vuonna 2002, sillä on edessään merkittäviä haasteita 27 vuotta perustamisensa 
jälkeen. Yhteisen kalastuspolitiikan on päästävä heikkouksistaan, ja sen on selviydyttävä 
monista haasteista, joita asettavat ehtyvät vesiluonnonvarat ja laivaston ylikapasiteetti, 
kalastusalalla vallitseva taloudellinen ja sosiaalinen taantuma, kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden markkinoiden muuttuminen maailmanlaajuisiksi, ilmastonmuutos, 
eurooppalaisen vesiviljelyn kestävässä kehityksessä kaivatut uudet aloitteet, uuden 
yhdennetyn meripolitiikan ympäristöpilariin kuuluvan ekosysteemiperustaisen 
lähestymistavan edellytykset ja meristrategiadirektiivi.
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 Kalatalousvaliokunnan toimivalta ja asema

Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteen VI XIV kohdan mukaisesti 
kalatalousvaliokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 "yhteisen kalatalouspolitiikan harjoittaminen, kehittäminen ja hallinnointi;
 kalavarojen säilyttäminen;
 kalataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely;
 kalataloutta ja vesiviljelyä koskeva rakennepolitiikka, mukaan lukien kalatalouden 

ohjauksen rahoitusvälineet (KOR);
 kansainväliset kalastussopimukset."

Kuudennella vaalikaudella kalatalousvaliokunta on tehnyt useita ehdotuksia ja pyytänyt 
monta kertaa parlamentin työjärjestyksen liitteessä VI olevan kyseisen kohdan muuttamista 
siten, että kalatalousvaliokunnan toimivallan kuvaus olisi tarkempi ja ajanmukaisempi ja 
vastaisi nykykehitystä (ks. tämän asiakirjan liite 11.3).

Tähän saakka kalatalousvaliokunta on ollut niin sanottu "neutraali" valiokunta (valiokunnan 
jäsen voi olla samaan aikaan myös toisen valiokunnan jäsen ja jonkin muun valiokunnan 
varajäsen). Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien puheenjohtajien kokouksessa 
12. maaliskuuta 2009 päätettiin luopua kalatalousvaliokunnan neutraaliudesta valiokunnan 
pyydettyä tätä toistuvasti. Lisäksi suositeltiin, että parlamentin työjärjestyksen liitteeseen VI 
tehtäisiin vain "teknisiä muutoksia". Euroopan parlamentti teki 6. toukokuuta 2009 päätöksen 
asiasta ja jätti liitteen VI XIV kohdan entiselleen.

 Kalatalousvaliokunnan toiminta

Kalatalousvaliokunta hyväksyi vaalikauden aikana tärkeitä mietintöjä ja lausuntoja kaikista 
näistä asioista (liitteet 3, 4, 5 ja 6).

Lisäksi sen toimintaan ovat kuuluneet 
– julkisten kuulemistilaisuuksien järjestäminen (liitteet 8 ja 14)
– suulliset kysymykset ja päätöslauselmaesitykset täysistunnoissa (liite 7)
– valtuuskuntamatkat moniin jäsenvaltioihin ja muutamiin kolmansiin maihin (liite 9)
– valiokunnan jäsenten osallistuminen tarkkailijoina alueellisten kalastusjärjestöjen 

vuosikokouksiin ja muihin kansainvälisiin kokouksiin (liite 10)
– epävirallisten kuulemisten ja tapaamisten järjestäminen kalastusalan ja muiden alasta 

kiinnostuneiden järjestöjen tai yhteisöjen edustajien kanssa (liite 14)
– muiden toimielinten järjestämiin seminaareihin ja konferensseihin osallistuminen
– säännöllinen tiedottaminen jäsenille The Trawler – Le Chalutier -tietolehtisellä (jota 

päivitettiin säännöllisesti jokaisessa valiokunnan kokouksessa)
– kuudennen vaalikauden aikana toteutettujen tutkimusten (liite 12) ja työpajojen (liite 13) 

tilaaminen Euroopan parlamentin sisäasioiden pääosaston toimivaltaiselta 
toimialayksiköltä (rakenne- ja koheesiopolitiikka).

Vaikka kalatalousvaliokunta pystyy osallistumaan lainsäädäntötyöhön vain rajoitetusti, koska 
sen toimivaltaan kuuluvalla alalla sovelletaan tavallisesti kuulemismenettelyä (EY:n 
perustamissopimuksen 37 artikla), Euroopan komissio ja neuvosto ottivat useita 
kalatalousvaliokunnan ehdotuksia huomioon joko kokonaan tai osittain, ja valiokunnan 
ehdotukset vaikuttivat aika ajoin tehtyihin päätöksiin joko suoraan tai välillisesti. 
Kalatalousvaliokunnassa on käyty tärkeitä keskusteluja, ja se on saanut aikaan poliittista 
painetta antamalla puheenvuoron alan edustajille monilla tärkeillä hetkillä joko 
kokouksissaan, julkisissa kuulemistilaisuuksissa tai sen valtuuskuntien vieraillessa eri alueilla, 
joilla alan edustajat sekä kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat päässeet vaihtamaan 



näkemyksiä keskenään. Lisäksi on syytä muistaa, että yksittäisissä kriisitilanteissa 
kalatalousvaliokunta ja sen jäsenet ovat komissiolle esitetyissä suullisissa kysymyksissä ja 
täysistuntojen päätöslauselmaesityksissä osoittaneet seuraavansa asioiden kehittymistä 
tarkkaan ja olevansa valmiita puolustamaan alan etuja. Tämä on ollut kalatalousvaliokunnan 
tehtävä jo valiokunnan perustamisesta lähtien, ja se on näkynyt selvästi myös kuudennella 
vaalikaudella.

 Seitsemännen vaalikauden haasteet

Euroopan komissio aloitti yhteisen kalastuspolitiikan uudelleentarkastelun, josta on 
säädetty asetuksessa (EY) N:o 2371/2002, antamalla syyskuussa 2008 työasiakirjan, 
julkaisemalla 22. huhtikuuta 2009 vihreän kirjan ja aloittamalla laajan julkisen kuulemisen. 
Tuleva kalatalousvaliokunta osallistuu keskusteluun ja tulevan uudistuksen valmisteluun 
aktiivisesti. Lisäksi Lissabonin sopimuksen mahdollisen voimaantulon jälkeen parlamentti ja 
neuvosto laativat tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen tarvittavat säännökset 
yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kalatalousvaliokunnan asema 
muuttuisi tällöin huomattavasti, ja sen vastuu lisääntyisi, kun sen olisi ilmaistava 
yhteispäätösmenettelyssä kantansa yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuuden kannalta 
ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä.

Tämän kalatalousvaliokunnan sihteeristön laatiman asiakirjan tarkoituksena on esittää 
pääpiirteittäin lyhyt yleiskatsaus kalatalousvaliokunnan toiminnasta kuudennella 
vaalikaudella erityisesti valiokunnan uusia jäseniä varten.

II. Kohti yhteisen kalastuspolitiikan yhtenäistä ja tehokasta 
soveltamista

Euroopan parlamentti on pitänyt monella vaalikaudella valitettavana sitä, ettei yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjä ole noudatettu riittävästi, ja se on vaatinut monta kertaa 
jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan parantamista, tarkastuskriteerien ja seuraamusten
yhdenmukaistamista, tarkastusten tulosten avoimuutta ja yhteisön tarkastusjärjestelmän 
vahvistamista. Kuudennella vaalikaudella Euroopan parlamentti on edistänyt aktiivisesti 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan yhteisön valvontajärjestelmän vahvistamista. Yhteisön 
valvontajärjestelmä on yksi yhteisen kalastuspolitiikan peruspilareista, ja se on kehittynyt 
huomattavasti viime vuosina.

Euroopan parlamentti esitti 23. helmikuuta 2005 kantansa ehdotukseen neuvoston 
asetukseksi uuden yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta (mietintö 
A6-0022/2005, esittelijä: Elspeth Attwooll – ALDE, Yhdistynyt kuningaskunta). 
Kalastuksenvalvontaviraston perustaminen on osa vuoden 2002 uudistusta. Virasto on 
toiminut vuodesta 2007, ja sen pääjohtaja on osallistunut säännöllisesti kalatalousvaliokunnan 
kokouksiin tiedottaakseen valiokunnan jäsenille viraston toiminnasta.

Euroopan parlamentti antoi 15. helmikuuta 2007 päätöslauselman laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen lopettamista koskevan yhteisön 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta (mietintö A6-0015/2007, esittelijä: Marie-Hélène 
Aubert – Verts/ALE, Ranska). Komissiota ja jäsenvaltioita pyydettiin ponnistelemaan kaksin 
verroin toteuttaakseen vuonna 2002 annettuun laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen lopettamista koskevaan yhteisön toimintasuunnitelmaan 
kirjatut 15 toimea. Muiden suositeltujen toimien ohella komissiota kehotettiin sisällyttämään 
lainsäädäntöehdotukseensa seuraavat toimet: on perustettava laittomaan, ilmoittamattomaan ja 
sääntelemättömään kalastukseen sekaantuneita aluksia koskeva yhteisön rekisteri, johon 
kirjataan alueellisten kalastusjärjestöjen mustilla listoilla olevat alukset, mikä sujuvoittaa 
tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja antaa mahdollisuuden seurata lippuvaltiota vaihtavia 
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aluksia; kaikissa jäsenvaltioissa on sovellettava yhteisiä vakavista rikkomuksista langetettavia 
ja riittävän varoittavia vähimmäisseuraamuksia; kaikki alueellisten kalastusjärjestöjen 
laatimat kalastusaluksia ja kalankuljetusaluksia sekä niiden omistajia tai kalastusta 
harjoittavia toimijoita koskevat mustat listat on julkaistava ja sisällytettävä suoraan yhteisön 
lainsäädäntöön; kyseisillä listoilla olevien EU:n ulkopuolisten alusten pääsy yhteisön satamiin 
on kiellettävä, ellei kyseessä ole ylivoimainen este tai humanitaariset syyt; kalojen laillinen 
alkuperä on osoitettava, ennen kuin kalasaalista voidaan purkaa EU:n satamissa tai tuoda 
EU:n alueelle; komission on valvottava, että laittomaan, ilmoittamattomaan ja 
sääntelemättömään kalastukseen sekaantuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt eivät 
saa millekään toiminnan alalle minkäänlaista apua tai tukea yhteisön varoista, ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä samoin vastaavien kansallisten tukiensa suhteen. Lisäksi Euroopan 
parlamentti pyytää komissiota auttamaan kehitysmaita – erityisesti niitä, joiden kanssa se on 
tehnyt kalastussopimuksia – täyttämään laittoman kalastuksen estämistä koskevan 
kansainvälisen toimintasuunnitelman mukaiset velvoitteensa täysimääräisesti.

Euroopan komissio antoi lokakuussa 2007 tiedonannon ja ehdotuksen asetukseksi laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumisesta. Siinä ehdotettiin yleisiä 
sääntöjä ja edellytyksiä, joiden tarkoituksena on säilyttää tehokas satamavaltion 
valvontajärjestelmä, perustaa sertifiointijärjestelmä ja lähentää yhteisön laajuisesti 
jäsenvaltioiden soveltamia enimmäisrangaistuksia yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen 
vakavasta rikkomisesta. Euroopan parlamentin osallistuminen uuden strategian määrittelyyn 
oli erittäin hyödyllistä, ja komission ehdotuksessa on mukana useita suosituksia, jotka 
sisältyivät edellä mainittuun 15. helmikuuta 2007 annettuun Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaan. Parlamentti antoi 5. kesäkuuta 2008 lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (mietintö A6-
0193/2008, esittelijä: Marie-Hélène Aubert – Verts/ALE, Ranska). Neuvosto antoi 
syyskuussa 2008 asetuksen (EY) N:o 1005/2008, ja asetusta sovelletaan 1. päivästä 
tammikuuta 2010. Se muodostaa yhdessä yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista 
kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden 
alusten pääsystä yhteisön vesille 28. syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1006/2008 (ks. asiaan liittyvä 10. huhtikuuta 2008 annettu parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselma; mietintö A6-0072/2008, esittelijä: Philippe Morillon – ALDE, 
Ranska) ja yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta myöhemmin annettavan asetuksen 
(ks. jäljempänä) kanssa olennaisen osan yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa yhteisön 
valvontajärjestelmää.

Euroopan parlamentti antoi vielä 22. huhtikuuta 2009 lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (mietintö A6-0253/2009, 
esittelijä: Raül Romeva i Rueda – Verts/ALE, Espanja). Parlamentti tukee komission 
ehdotusta, mutta ehdottaa tarkistuksia, jotka koskevat seuraavia seikkoja: tiettyjen säännösten 
soveltamisen lykkääminen heinäkuuhun 2013 kokonaispituudeltaan 10–15 metriä pitkien 
alusten osalta; satelliittiseurantajärjestelmien ja elektronisten kalastuspäiväkirjojen 
asentamista varten myönnettävän rahoitustuen käyttöönotto siten, että yhteisön talousarviosta 
otettavan osarahoituksen osuus olisi 80 prosenttia; kalastuspäiväkirjaan merkityissä arvioissa 
sallitun poikkeaman nostaminen 5 prosentista 10 prosenttiin ja muutamien sellaisten 
säännösten poistaminen, joilla komissiolle annetaan oikeus määrätä reaaliaikaisia 
kalastuskieltoja, alentaa jäsenvaltioiden kiintiöitä tai kieltää kiintiöiden vaihto. Paljon kiistaa 
herättäneen virkistyskalastuksen osalta Euroopan parlamentti katsoo, että olisi syrjivää valvoa 
kaupallista kalastusta ja asettaa sille tiukkoja rajoja mutta antaa samalla ei-kaupallisten 
kalastajien kalastaa rajoituksetta. Ehdotetussa sovintoratkaisussa parlamentti katsoo, että 
jäsenvaltiot voisivat arvioida vesialueillaan harjoitetun virkistyskalastuksen vaikutuksia 
kahden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta ja toimittaa tiedot komissiolle. 



Asianomaisen jäsenvaltion ja komission on tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean 
neuvojen pohjalta päätettävä, minkä tyyppisellä virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus 
kalakantoihin. Jäsenvaltion on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
kalakantoihin merkittävästi vaikuttavia kalastuksen muotoja varten valvontajärjestelmä, jolla 
voidaan arvioida tarkasti virkistyskalastuksella saadun kunkin kalakannan kokonaissaaliin 
määrä. Jos virkistyskalastuksella todetaan olevan merkittävä vaikutus, saaliit on luettava 
lippujäsenvaltion kiintiöihin. Asianomainen jäsenvaltio voi vahvistaa tällaisista kiintiöistä 
tietyn osuuden, joka varataan yksinomaan kyseiselle virkistyskalastukselle. Neuvoston on 
periaatteessa määrä hyväksyä asetus lähikuukausina seitsemännellä vaalikaudella. Samaisessa 
ehdotuksessa laajennetaan myös yhteisön kalastuksenvalvontaviraston toimivaltaa.

III. Luonnonvarojen säilyttäminen

Vuonna 2002 toteutetussa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa suosittiin pidemmän 
aikavälin näkemystä kalastuksenhoidosta. Siinä esitettiin monivuotisten elvytyssuunnitelmien 
laatimista turvallisten biologisten rajojen alapuolella oleville kalakannoille ja monivuotisten 
hoitosuunnitelmien laatimista muille kannoi l le  sekä ekosysteemiin perustuvan 
lähestymistavan asteittaista käyttöönottoa kalastuksenhoidossa. 

Kalakantojen monivuotiset hoitosuunnitelmat ovat tällä hetkellä avainasemassa yhteisessä 
kalastuspolitiikassa, ja vaalikauden kuluessa Euroopan parlamenttia pyydettiin esittämään 
kantansa useista asiaa koskevista komission ehdotuksista.

 Hoito- ja elvytyssuunnitelmat (2004–2009)

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kielikampelakantojen elvytystoimenpiteistä 
Englannin kanaalin länsiosassa ja Biskajanlahdella (A6-0050/05, esittelijä: Philippe 
Morillon – ALDE, Ranska); lainsäädäntöpäätöslauselma 14.4.2005.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eteläisten kummeliturska- ja 
keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan 
länsipuolella (A6-0051/05, esittelijä: Rosa Miguélez Ramos – PSE, Espanja);
lainsäädäntöpäätöslauselma 14.4.2005.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi grönlanninpallasta koskevan 
elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä (A6-0116/05, 
esittelijä: Henrik Dam Kristensen – PSE, Tanska); lainsäädäntöpäätöslauselma 
23.6.2005.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen ankeriaskannan 
elvytystoimenpiteistä (A6-0140/06, esittelijä: Albert Jan Maat – PPE-DE, Alankomaat); 
lainsäädäntöpäätöslauselma 16.5.2006 (Euroopan parlamentti oli antanut jo 
15.11.2005 päätöslauselman yhteisön toimintasuunnitelmasta ankeriaskannan 
elvyttämiseksi, Albert Jan Maatin laatima mietintö A6-0284/2005.)

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi punakampela- ja kielikampelakantoja 
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta hoitosuunnitelmasta Pohjanmerellä (A6-0265/2006, 
esittelijä: Albert Jan Maat – PPE-DE, Alankomaat); lainsäädäntöpäätöslauselma 
28.9.2006.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja 
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (A6-0163/2007, 
esittelijä: Zdzisław Kazimierz Chmielewski – PPE-DE, Puola); 
lainsäädäntöpäätöslauselma 6.6.2007.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä (A6-0408/2007, esittelijä: Iles 
Braghetto – PPE-DE, Italia); lainsäädäntöpäätöslauselma 14.11.2007.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 423/2004 muuttamisesta 
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turskakantojen elpymisen osalta (A6-0340/08, esittelijä: Niels Busk – ALDE, Tanska);
lainsäädäntöpäätöslauselma 20.10.2008.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Skotlannin länsipuolisen sillikannan ja 
mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta 
(A6-0433/2008, esittelijä: Struan Stevenson – PPE-DE, Yhdistynyt kuningaskunta); 
lainsäädäntöpäätöslauselma 4.12.2008.

 Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä (CNS/2009/0029); kiireellistä 
menettelyä noudattaen 12.3.2009 annettu lainsäädäntöpäätöslauselma.

Edellä luetelluissa lainsäädäntöpäätöslauselmissa parlamentti ehdotti muutoksia tehdäkseen 
komission ehdotuksiin sisältyvien sääntöjen soveltamisesta joustavampaa, saadakseen alan 
edustajat ja neuvoa-antavat elimet osallistumaan laajemmin päätösten täytäntöönpanoon ja 
arviointiin, saadakseen otettua alueelliset erityispiirteet ja kunkin kalastuksen ominaispiirteet 
huomioon, vähentääkseen suunniteltujen toimenpiteiden sosioekonomisia vaikutuksia sekä 
saadakseen huomion kiinnittymään tarvittaessa saatavilla olevien tieteellisten tietojen 
riittämättömyyteen. Euroopan parlamentin ehdottamat tarkistukset koskivat 
suunnitelmakohtaisesti suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vuotuista enimmäisvaihtelua, 
pyyntiponnistuksen asettamisen perusteita, merellä vietettyjen päivien lukumäärää sekä 
joissain tapauksissa – kuten tonnikalan elvytyssuunnitelmassa – suunnitelman toteutuksen 
valvonnan vahvistamista.

 Kestävä ja vastuullinen kalastus: tärkeimmät mietinnöt
(2004–2009)

Euroopan parlamentti on ottanut kantaa myös asioihin, jotka liittyvät läheisesti kalavarojen 
suojeluun ja säilyttämiseen vastuullisessa kalastuksessa kestävyyden periaatteiden mukaisesti. 
Mietinnöt, joiden ohella toteutettiin toisinaan kuulemisia ja/tai tutkimuksia ja työpajoja (ks. 
liitteet 8, 12 ja 13), koskivat eritoten sovellettavissa olevia teknisiä toimenpiteitä ja kestävää 
kalastusta edistäviä kalastuksenhoitovälineitä sekä meren ekosysteemien suojelun 
parantamiseen tarvittavia toimenpiteitä. Mietinnöistä voidaan mainita seuraavat:

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämistä koskevista 
hoitotoimenpiteistä Välimerellä (A6-0112/05, esittelijä: Carmen Fraga Estévez – PPE-DE, 
Espanja); lainsäädäntöpäätöslauselma 9.6.2005. Edellisen vaalikauden lopussa 
kalatalousvaliokunta hylkäsi komission ehdotuksen, jossa ei sen mielestä otettu riittävästi 
huomioon Välimeren alueen kalastuksen ja laivaston ominaispiirteitä ja jota laadittaessa ei 
kuultu riittävästi asianosaisia. Ehdotus ei saanut täysistunnossa 1. huhtikuuta 2004 äänten 
enemmistöä, mutta komissio ei kuitenkaan vetänyt ehdotusta takaisin vaan se tuotiin 
uudelleen parlamentin käsiteltäväksi uuden vaalikauden alussa. Kyseisen mietinnön avulla 
päästiin sovintoratkaisuun niin, että siinä määritettiin kalavarojen tyydyttävä hoito etenkin 
tonnikalojen pyynnin ja rannikkokalastuksessa käytettyjen pyydysten osalta ja saatiin 
sovitettua yhteen pyydettävien kalojen alamitta ja sallittujen verkkojen silmäkoot ja 
ominaisuudet.

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten 
toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla (A6-0265/05, 
esittelijä: Zdzisław Kazimierz Chmielewski – PPE-DE, Puola); lainsäädäntöpäätöslauselma 
13.10.2005. Mietintö herätti aluksi paljon kiistaa. Sovintoratkaisut onnistuttiin löytämään, 
niin että kalavarojen säilyttämistä saadaan parannettua kyseisellä alueella etenkin pyydysten 
ja pyydettävien kalojen alamitan osalta.

Mietintö tiettyjen yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten vesialueille pääsyn rajoitusten 
tarkistamisesta (Shetlandin kieltoalue ja punakampelan suoja-alue) (A6-0016/06, esittelijä: 



Catherine Stihler – PSE, Yhdistynyt kuningaskunta); päätöslauselma 14.2.2006. Tämän 
valiokunta-aloitteisen mietinnön antaessaan parlamentti vahvisti tukevansa komission 
päätöstä säilyttää Shetlandin kieltoalue ja punakampelan suoja-alue entisellään kuultuaan 
laajasti kaikkia asianosaisia. Mietinnössä tuotiin myös esille, miten tärkeä tehtävä 
Pohjanmeren neuvoa-antavalla toimikunnalla on kalastuksenhoidossa. Toimikunnan 
kuulemista pidetään näin ollen hyödyllisenä arvioitaessa mahdollisia myöhempiä suoja-
alueita kyseisellä merialueella.

Mietintö yhteisön suhtautumisesta kalastustuotteiden ympäristömerkkijärjestelmän 
kehittämiseen (A6-0219/06, esittelijä: Carmen Fraga Estévez – PPE-DE, Espanja); 
päätöslauselma 7.9.2006. Parlamentti pyysi päätöslauselmassa, että kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden ympäristömerkkijärjestelmää koskeva yhteisön suhtautumistapa 
otettaisiin nopeasti käyttöön. Samalla parlamentin mielestä oli valitettavaa, että asian 
viivästyminen on johtanut siihen, että lukemattomia enemmän tai vähemmän vakuuttavia 
ympäristömerkkejä on otettu käyttöön ilman julkista valvontaa, mikä voi vaarantaa 
uskottavuuden ja aiheuttaa hämmennystä kuluttajien ja tuottajien keskuudessa. Komissio 
ilmoitti vuonna 2008 aikovansa esittää asetuksen kalastustuotteiden 
ympäristömerkkijärjestelmästä vuoden 2009 alkupuoliskolla, mutta vaikutti luopuvan 
ajatuksesta monialaista yhteisön ympäristömerkkiä koskevan ehdotuksen (KOM(2008)0401) 
hyväksi. Kyseinen ehdotus kattaa suurimman osan tuotteista, myös kalastustuotteet (ks. 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietintö A6-
105/2009 ja Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009 vahvistama 
kanta). Kalatalousvaliokunta ja muut puheenvuoron käyttäneet ilmoittivat selvin sanoin 
vastustavansa tällaista suhtautumistapaa, ja lopulta päästiin molempia näkökantoja 
tyydyttävään ratkaisuun. Komissio lupasi yhtäältä toimittaa ennen vuoden 2009 loppua 
erityisen ehdotuksen kalastustuotteiden ympäristömerkistä, joka osoittaisi tuotteiden täyttävän 
kestävän kalastuksen edellytykset ("verkosta laiturille"). Toisaalta monialaisen 
ympäristömerkkijärjestelmän soveltaminen kalastustuotteisiin koskisi pikemminkin jalostusta, 
pakkausta ja kuljetusta koskevia edellytyksiä ("laiturilta pöytään") ja riippuisi joka 
tapauksessa toteutettavuustutkimuksen tuloksesta. Komissio on luvannut tehdä 
toteutettavuustutkimuksen ja toimittaa tulokset ennen vuoden 2011 loppua.

Mietintö EU:n kalastusalan kestävyydestä kestävän enimmäistuoton avulla (A6-0298/2007, 
Carmen Fraga Estévez – PPE-DE, Espanja); päätöslauselma 6.9.2007. Tässä valiokunta-
aloitteisessa mietinnössä (jota laadittaessa järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus, ks. liitteet 8 
ja 14) puolustetaan kalastuspolitiikkaa, joka olisi mukautettu paremmin elpymisvaiheessa 
olevien kalavarojen biologiseen kapasiteettiin. Parlamentin mielestä kestävän enimmäistuoton 
mallin käyttöönottoa koskeva ehdotus oli vielä viimeistelyä vailla, ja se korostaa, että on 
laadittava sellainen kalavarojen hyödyntämisjärjestelmä, joka edistää kestävyyttä, selkeyttää 
teknisiä toimenpiteitä ja vaikeuttaa saaliiden poisheittämistä. Joustavuuden katsotaan 
parantavan alan kilpailukykyä, ja kalastuksenhoitojärjestelmän muuttamista on ehdottomasti 
tuettava taloudellisesti riittävillä korvausjärjestelyillä.

Mietintö ei-toivottujen sivusaaliiden vähentämistä ja poisheittämisen lopettamista 
Euroopan kalastuksessa koskevasta politiikasta (A6-0495/2007, Carl Schlyter – Verts/ALE, 
Ruotsi); päätöslauselma 31.1.2008. Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä käsitellään 
yleismaailmallista kalastusalan perusongelmaa, poisheittämistä, jonka vuotuiseksi määräksi 
arvioidaan 7–27 miljoonaa tonnia eli jopa neljännes koko pyynnistä. Näin suurten määrien 
poisheittäminen pilaa ympäristöä ja estää uhanalaisten kantojen elpymisen ja tuhlaa 
kalastusalalta sekä kallista aikaa että energiaa. Poisheittämisen syyt vaihtelevat 
kalastusaloittain, joten ratkaisujen on oltava kussakin tapauksessa kalastusalakohtaisia. 
Komissiota, jäsenvaltioita ja muita alan toimijoita kehotettiin harkitsemaan kannustinten 
antamista nykyisten kalastuskäytäntöjen parantamiseksi, etenkin sallimalla useampia päiviä 
merellä, antamalla valikoivampia pyydyksiä käyttäville aluksille etuuskohteluun oikeutettu 
pääsy tietyille alueille tai käynnistämällä tarkkaan määritettyjä ja laskettuja koehankkeita 
poisheittämisen vähentämiseksi. Tiettyä kalastusalaa koskevaa poisheittämiskieltoa 
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harkittaisiin ainoastaan muiden ratkaisujen puuttuessa viiden vuoden kuluttua uusien 
säännösten voimaantulosta.

Mietintö kalastusoikeusperustaisista hallinnointivälineistä kalastusalalla (A6-0060/08, 
Elspeth Attwooll – ALDE, Yhdistynyt kuningaskunta); päätöslauselma 10.4.2008. Tällä 
valiokunta-aloitteisella mietinnöllä (jonka yhteydessä järjestettiin työpaja 
kalatalousvaliokunnan pyynnöstä, ks. liite 13) reagoitiin samasta aiheesta annettuun 
komission tiedonantoon, ja siinä osoitettiin kalastusoikeusperustaisia hallintovälineitä 
käyttävien järjestelmien hyvät ja huonot puolet. Päätöslauselmassa tunnustettiin, että 
kalastusoikeusperustaisesta hallinnoinnista jäsenvaltioissa saadut kokemukset ovat monella 
tapaa erittäin myönteisiä, mutta siinä korostettiin myös asian monimutkaisuutta ja ongelmia, 
jotka aiheutuisivat pyrittäessä siirtymään yhteen järjestelmään yhdenmukaistamalla 
jäsenvaltioiden käytäntöjä tai hallinnoimalla järjestelmää yhteisön tasolla. Parlamentin 
mielestä on välttämätöntä selvittää vaikutukset, joita tällaiset muutokset voivat tuoda 
mukanaan ja jotka voivat kohdistua suhteelliseen vakauteen ja parlamentin rooliin 
kalastuksesta riippuvaisten yhteisöjen elinkykyisyyden säilyttämisessä, tällaisten oikeuksien 
omistajuuden keskittymiseen ja tästä aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin. Komissiota 
kehotetaan antamaan täyd e l l i n e n  kuva jäsenvaltioissa nykyisin käytetyistä 
hallinnointijärjestelmistä. Parlamentin mielestä keskustelulle asetettu määräaika on liian lyhyt 
ja se pyysi pidentämään sitä, jotta varmistetaan, että käytettävissä olevat eri vaihtoehdot ja 
niiden seuraukset voidaan arvioida ja selvittää asianmukaisesti. On syytä mainita, että 
vastikään julkaistiin komission tilaama ulkopuolinen tutkimus aiheesta (tutkimustulokset ovat 
saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fi.htm).

Mietintö syvänmeren kalakantojen hoidosta (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos – PSE, 
Espanja); päätöslauselma 8.5.2008. Mietinnön yhteydessä järjestettiin myös työpaja 
kalatalousvaliokunnan pyynnöstä (ks. liite 13). Aiheesta antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentti kehotti komissiota laatimaan ohjelmia tieteellisen tiedon keräämiseksi 
tutkimusalusten avulla ja toteuttamaan syvänmerenkalastusta koskevan sosioekonomisen 
arvion analysoimalla pyyntiponnistuksia koskevien uusien rajoitusten vaikutusta kyseiseen 
alaan. Komissiota ja jäsenvaltioita vaadittiin laatimaan yhteiset ohjeet ja vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä, jotta laittoman kalastuksen ja laittomien saaliiden myynnin torjumiseen Euroopan 
markkinoilla tähtääviä toimenpiteitä saataisiin toteutettua paremmin, sekä edistämään 
ympäristöystävällisempiä pyyntimenetelmiä, jotka eivät vahingoita luonnon 
monimuotoisuutta ei-toivotuilla sivusaaliilla.

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien 
suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta (A6-0183/2008, 
Duarte Freitas – PPE-DE, Portugali); lainsäädäntöpäätöslauselma 5.6.2008. 
Asetusehdotus on jatkoa Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksille, joiden päämääränä on 
poistaa aavan meren haavoittuvia meriekosysteemejä uhkaavat tuhoisat kalastuskäytännöt 
(8.12.2006 annettu päätöslauselma N:o 61/105). Hyväksyttyä ehdotusta sovelletaan yhteisön 
aluksiin, jotka harjoittavat kalastusta avomerialueilla, jotka eivät kuulu minkään alueellisen 
kalastusjärjestön sääntelyn piiriin ja joilla tarvitaan näin ollen lippuvaltion yksipuolista 
sääntelyä. Parlamentin esittämät tarkistukset koskivat pohjapyydysten 
enimmäiskäyttösyvyyden asettamatta jättämistä, asianomaisia pohjapyydyksiä koskevaa 
rajoitusta ja viittauksia YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työhön. Aluksella 
olevien tarkkailijoiden määrän vähentämistä koskevaa ehdotusta ei säilytetty.

Mietintö "merimetsokannan eurooppalaisen hallintasuunnitelman" laatimisesta niiden 
kalakantoihin, kalatalouteen ja vesiviljelyyn kohdistuvan kasvavan vaikutuksen 
vähentämiseksi (A6-0434/08, Heinz Kindermann – PSE, Saksa); päätöslauselma 4.12.2008.
Merimetsokanta on kasvanut viime vuosina valtavasti, ja tämä on aiheuttanut pysyvää 



vahinkoa vesiviljelylaitoksille ja lukuisille luonnonvaraisille kalakannoille monien unionin 
jäsenvaltioiden sisävesillä ja rannikoilla. Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä 
parlamentti pyysi komissiota ja jäsenvaltioita kaksinkertaistamaan määrärahat ja yhteistyön 
sekä tieteellisellä että hallinnollisella tasolla, jotta merimetsojen Euroopan laajuinen 
hallintasuunnitelma saataisiin käyttöön. Luotettavien ja yleisesti tunnustettujen tietojen 
keruuta merimetsokannoista pidetään ensimmäisenä välttämättömänä toimenpiteenä 
merimetsojen säännöllisen seurannan toteutumiseksi. Näin voidaan tasapainottaa lajin 
suojelemiseksi toteutetut toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla suojellaan sisävesien 
luonnonvaraisia kalalajeja ja vesiviljelytuotannon elinkelpoisuutta.

Mietintö YKP:stä ja ekosysteemiperustaisesta lähestymistavasta kalastuksen hoidossa (A6-
0485/2008, Pedro Guerreiro – GUE/NGL, Portugali); päätöslauselma 13.1.2009. Samasta 
aiheesta järjestettiin työpaja kalatalousvaliokunnan pyynnöstä (ks. liite 13). Yhteisen 
kalastuspolitiikan mahdollisesta uudistamisesta käytyyn keskusteluun liittyvässä 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korosti, että kaikessa kalastuspolitiikassa olisi 
otettava huomioon sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset näkökohdat kokonaisvaltaisella 
ja tasapainoisella tavalla. Jäsenvaltioiden elintarviketarpeiden tyydyttäminen, kalatalousalan 
ja kalastusyhteisöjen elinkelpoisuuden turvaaminen ja meriekosysteemien kestävyyden 
säilyttäminen ovat tavoitteina mahdollisia sovittaa yhteen. Euroopan parlamentti ilmaisi 
olevansa syvästi huolestunut YKP:n mahdollisista muutoksista, erityisesti kalastusoikeuksia 
koskevista muutoksista, jotka saattaisivat lisätä kalastustoiminnan keskittämistä. Parlamentti 
painotti, ettei kiintiöiden vähentäminen ja keskittäminen joillekin toimijoille takaa 
pyyntiponnistuksen vähenemistä vaan edistää kalavarojen hyödyntämisen keskittämistä. 
Komissiota kehotettiin tarkastelemaan kalavarojen hallinnoinnin eri välineitä ja 
varmistamaan, ettei nykyisiä välineitä muuteta, ennen kuin käytettävissä on vaihtoehto, jolla 
varmistetaan kalavarojen asianmukaisempi hallinnointi. Parlamentti katsoi myös, että on 
välttämätöntä pitää edelleen voimassa poikkeussäännös, jolla rajoitetaan pääsyä aluevesille
vähintään 12 meripeninkulmaan, rannikkoalueiden meriekosysteemien kestävyyden, 
perinteisen kalastustoiminnan ja kalastusyhteisöjen elinkelpoisuuden edistämiseksi. 
Parlamentti pyysi, että tästä poikkeuksesta tehtäisiin pysyvä. Lisäksi parlamentin mielestä on 
epäasianmukaista mitata pyyntiponnistuksia yhtenäisellä tavalla ottamatta huomioon 
kalastuslaivastojen ja pyyntivälineiden erilaisuutta. Sen mielestä pyyntiponnistusten 
valvonnassa on otettava huomioon eri kalalajit, erilaiset pyyntivälineet ja kunkin lajin 
saaliiden arvioitu vaikutus. Parlamentti totesi, että tärkeimpiä kalastuksenhoitoon liittyviä 
tehtäviä on tieteellisen arvion tekeminen siitä, onko olemassa ylimitoitettuja laivastoja ja 
liikaa hyödynnettyjä kalakantoja ja jos on, mitkä nämä ovat. Näin voidaan toteuttaa 
asianmukaisia erityistoimia. 

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten 
toimenpiteiden avulla (A6-0206/2009, Cornelis Visser – PPE-DE, Alankomaat); 
lainsäädäntöpäätöslauselma 22.4.2009. Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa 
kalavarojen säilyttämisestä annettua nykyistä lainsäädäntöä. Ehdotettu lähestymistapa pitää 
sisällään neuvoston puiteasetuksen, johon sisältyvät yleiset periaatteet ja säännökset ja jota 
täydennetään komission asetuksilla, joissa annettaisiin kunkin alueellisen neuvoa-antavan 
toimikunnan aluetta koskevat tekniset erityissäännöt. Kalatalousvaliokunta järjesti mietinnön 
yhteydessä julkisen kuulemistilaisuuden ja teetti tutkimuksen (liitteet 8 ja 12). Euroopan 
parlamentti hyväksyi tarkistuksia, joissa ehdotettiin verkkojen yhdistelmiä koskevia 
joustavampia säännöksiä ja määritettiin asiakokonaisuus, josta päättäisi neuvosto (eikä 
komissio komiteamenettelyssä). Toisen tarkistuksen mukaan neuvoston olisi hyväksyttävä 
komission ehdotuksesta EY:n perustamissopimuksen 37 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti toimenpiteet, joita sovelletaan erityisesti alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
piiriin kuuluviin alueisiin. Parlamentin tarkistuksilla pyritään erityisesti takaamaan, että 
komiteamenettelyssä toteutettuihin toimenpiteisiin turvauduttaisiin ainoastaan vähemmän 
oleellisissa ja puhtaasti teknisissä näkökohdissa. Tarkoituksena ei ole loukata yhtenäisiä ja 
syrjimättömiä yleissääntöjä eikä toimielinten välistä lainsäädäntötasapainoa. 
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IV. Alan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantaminen

Viime vuosina useiden kalastusalan yritysten taloustilanne on huonontunut monen eri tekijän 
vuoksi. Tilannetta ovat huonontaneet etenkin kalavarojen kehnosta tilanteesta ja joitakin 
kalalajeja koskevista pyyntikielloista johtuva saaliiden vähentyminen, polttoaineen hinnan 
nousuun liittyvä kustannusten kasvu, ensimyyntihintojen pysyminen samana ja markkinoiden 
kehitys. Markkinat ovat kärsineet kolmansista maista peräisin olevan tuonnin vaikutuksista, 
jakelun lisääntyvästä keskittymisestä ja talouskriisistä.

Kalatalousvaliokunta on ottanut tilanteen huomioon useissa valiokunta-aloitteisissa 
mietinnöissään ja pyytänyt komissiota toteuttamaan toimenpiteitä lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä seurausten vähentämiseksi ja sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joiden 
avulla alan elinkykyisyys säilyy.

Kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta 28. syyskuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa (mietintö A6-0266/2006, esittelijä: Pedro Guerreiro – GUE/NGL, 
Portugali) parlamentti ehdottaa konkreettisia ja välittömiä toimia, joilla pyritään korjaamaan 
polttoaineiden hintojen nousu. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi polttoaineiden hintojen 
vakauden takaavan yhteisöstä osittain rahoitetun takuurahaston perustaminen ja väliaikaisten 
korvausten myöntäminen yrityksille; verohelpotusten myöntäminen yrityksille, jotta taataan 
yhteisön vesien ulkopuolella pyytävän EU:n laivaston kilpailukyky, ja kalastusalan "de 
minimis" -tukien enimmäismäärän kiireellinen nostaminen. Keskipitkän ja pitkän aikavälin 
toimina parlamentti ehdottaa päätöslauselmassaan kattavaa suunnitelmaa laivaston 
energiankulutuksen vähentämiseksi. Parlamentti toivoo, että uudesta Euroopan 
kalatalousrahastosta myönnettäisiin jatkossakin tukea kalastuslaivastojen uudistamiseen ja 
nykyaikaistamiseen etenkin rannikkokalastuksen ja pienimuotoisen kalastuksen hyväksi, ja 
pitää kalastusalalle annettua yhteisön rahoitusta ilmeisen riittämättömänä. Komissiota 
kehotetaan tekemään ehdotus rannikkokalastuksen ja pienimuotoisen kalastuksen hyväksi 
perustettavasta yhteisön tukiohjelmasta. Parlamentin mielestä on elintärkeää toteuttaa toimia, 
joilla pyritään vahvistamaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
torjuntaa; edistää tutkimusta ja investointeja, joilla pyritään vähentämään kalastusalan 
energiankulutusta; tehdä ehdotuksia kalastustuotealan yhteisen markkinajärjestelyn 
uudistamisesta ottamalla käyttöön mekanismeja, joilla parannetaan ensimyyntihintoja ja 
edistetään lisäarvon tasapuolista jakautumista arvoketjussa, ja tukea kalastajien osallistumista 
yhteisen kalastuspolitiikan päätöksentekoon ja hallinnointiin etenkin alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien kautta. Ennen mietinnön antamista kalatalousvaliokunta järjesti touko–
kesäkuussa 2006 kaksi julkista kuulemistilaisuutta, joista ensimmäisessä käsiteltiin 
eurooppalaisen laivaston kilpailukykyä polttoaineiden hintojen noustessa ja toisessa alan 
taloustilannetta (ks. liitteet 8 ja 14).

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tilannetta on käsitelty muissa tarkemmin 
kohdennetuissa mietinnöissä, kuten mietinnössä rannikkokalastuksesta ja 
rannikkokalastajien kohtaamista ongelmista (A6-0141/2006, esittelijä: Seán Ó Neachtain –
UEN, Irlanti) ja mietinnössä naisverkostoista: kalastus, kalanviljely ja monipuolistuminen 
(A6-0341/2005, esittelijä: Elspeth Attwooll – ALDE, Yhdistynyt kuningaskunta). 
Mietintöjen pohjalta annettiin päätöslauselmat 15. toukokuuta 2006 ja 15. joulukuuta 2005.
Ensin mainitussa mietinnössä tuodaan esiin, että rannikkokalastus on erittäin tärkeä ala 
rannikkoalueiden yhteisöjen sosioekonomisen selviämisen kannalta. Lisäksi parlamentti 
tunnustaa naisten olennaisen aseman rannikkokalastuksessa ja pyytää komissiota ottamaan 
aloitteissaan sukupuolinäkökohdat ja naisten ja miesten tasa-arvon järjestelmällisesti 
huomioon. Jälkimmäisessä mietinnössä komissiota kehotetaan luomaan tarvittavat kanavat, 
joiden kautta voidaan parantaa tietämystä ja levittää tietoa naisten tilanteessa kalastusalaan 
erottamattomasti kuuluvissa tai siihen liittyvissä toiminnoissa. Näiden mietintöjen tiimoilta 



järjestettiin julkisia kuulemistilaisuuksia (ks. liitteet 8 ja 14). Valiokunnan jäsenille esiteltiin 
28. elokuuta 2008 pidetyssä kokouksessa valiokunnan tilaama tutkimus naisten asemasta 
kalastusalueiden kestävässä kehityksessä (ks. myös liite 11.2).

Polttoaineiden hintojen noustessa räjähdysmäisesti valtaosan vuotta 2008 alan rakenteellinen 
kriisi vain paheni. Muutamissa jäsenvaltioissa järjestettiin tuolloin useita mielenosoituksia. 
Kalatalousvaliokunta reagoi tilanteeseen nopeasti järjestämällä pienimuotoisia julkisia 
kuulemistilaisuuksia (helmikuussa ja kesäkuussa vuonna 2008) sekä hyväksymällä 
neuvostolle ja komissiolle osoitetun suullisen kysymyksen, joka esitettiin täysistunnossa. 
Suullisen kysymyksen jälkeen parlamentti antoi 19. kesäkuuta 2008 päätöslauselman 
polttoaineen hinnannousun aiheuttamasta kalastusalan kriisistä. Päätöslauselmassa 
parlamentti vahvistaa tukevansa kehotusta nopeuttaa menettelyjä, jotta tuet saadaan 
maksettua; nostaa "de minimis" -tukea ja sallia verovähennykset ja sosiaalikulujen 
vähentäminen yhteisön vesialueen ulkopuolella kalastaville aluksille. Lisäksi se vaatii 
neuvostoa hyväksymään nopeasti asetuksen laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen valvomiseksi ja komissiota antamaan ehdotuksen kalastus- ja vesiviljelytuotealan 
yhteisen markkinajärjestelyn tarkistamiseksi. Lisäksi päätöslauselmassa toistetaan vaatimus 
kalastusalan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien tutkimushankkeiden tukemisen 
lisäämisestä.

V. Rakenteelliset toimenpiteet 

 Euroopan kalatalousrahasto

Kalatalousvaliokunta järjesti vuonna 2005 kaksi julkista kuulemistilaisuutta uutta Euroopan 
kalatalousrahastoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta: 1. helmikuuta järjestettyyn 
tilaisuuteen osallistui jäsenvaltioiden kalastushallinnon edustajia ja 29. maaliskuuta 
järjestettyyn tilaisuuteen kalastusalan yritysten edustajia (ks. liitteet 8 ja 14).

Parlamentti tuki vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä koskevassa sopimuksessa Euroopan 
kalatalousrahastolle osoitettuja määrärahoja. Parlamentti esitti kalastajien 
rahoitustukijärjestelmän uudistamista 24. kesäkuuta 2005 antamassaan
lainsäädäntöpäätöslauselmassa ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan 
kalatalousrahastosta (mietintö A6-0217/2005, esittelijä: David Casa – PPE-DE, Malta). 
Parlamentti hyväksyi kalavarojen säilyttämisen periaatteeseen perustuvan uudistuksen, mutta 
oli kuitenkin sitä mieltä, että myös sen sosioekonominen vaikutus oli otettava huomioon. 

Seuraavista seikoista päästiin sovintoratkaisuun: kalastusalusten toiminnan pysyvä 
lopettaminen, kalastusvälineiden rahoitus ja vesiviljelyyn tehtävät investoinnit. 
Kalastusalusten toiminnan lopettamisen osalta komissio oli ehdottanut, että julkista tukea 
myönnettäisiin aluksen romuttamista tai voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin siirtämistä 
varten. Parlamentti haluaa laajentaa tämän politiikan soveltamisalaa. Sen mielestä julkista 
tukea olisi käytettävä aluksen romuttamisen lisäksi aluksen siirtämiseen pois 
kalastustoiminnasta, yhteisyritysten perustamiseen ja vientiin edellyttäen, ettei alusta käytetä 
enää kalastuksessa. Parlamentin jäsenet ehdottavat, että kalatalousrahastosta voitaisiin 
myöntää tukea kokonaispalkkioiden muodossa sellaisten alusten miehistöille, joita on 
kohdannut kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen. Lisäksi parlamentti ehdottaa, että julkisia 
tukia myönnettäisiin laivaston uudistamiseen muun muassa valikoivampien tekniikoiden ja 
alusten paikallistamisjärjestelmien käyttämistä varten sekä alusten turvallisuuden ja työ- ja 
terveysolojen parantamista varten edellyttäen, että tämä ei lisää pyyntiponnistuksia. 
Kalastusvälineiden rahoituksessa parlamentti katsoo, että painopisteen on oltava pienissä ja 
vanhoissa aluksissa. Kalatalousrahastosta olisi maksettava tukea laivaston uudistamiseen 
siten, että keskipituudeltaan alle 12 metrin pituiset alukset ja yli 20 vuotta vanhemmat 
troolarit, joiden turvallisuus ei ole taattu, korvataan uusilla. Samassa päätöslauselmassa 
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parlamentti katsoo, että kansalliset strategiasuunnitelmat olisi vahvistettava kuuden eikä 
kolmen kuukauden kuluessa, sillä kolmen kuukauden kuluessa olisi mahdotonta laatia 
keskipitkän aikavälin suunnitelmaa. Vesiviljelyn tarpeet on otettava huomioon kansallisia 
suunnitelmia laadittaessa yhtä lailla kuin ympäristön ja luonnonvarojen suojelu. Vesiviljelyn 
osalta parlamentti ehdottaa, että Euroopan kalatalousrahastosta rahoitettaisiin investointeja, 
jotka kattaisivat kaikki tuotantoketjun osat mukaan luettuina uusien tuotantolaitosten 
rakentaminen, nykyisten tuotantolaitosten laajentaminen ja uudenaikaistaminen sekä 
simpukanviljelyssä käytetyt alukset. Rannikkokalastusalueiden kestävän kehityksen osalta 
parlamentti hylkäsi komission ehdotuksen, jonka mukaan kalatalousrahaston tuki rajoittuisi 
alle 100 000 asukkaan kuntiin. Nuorten kalastajien auttamiseksi parlamentti ehdottaa 
henkilökohtaisten tukien maksamista alle 35-vuotiaille kalastajille, jotka voivat osoittaa 
työskennelleensä vähintään viisi vuotta (tai suorittaneensa vastaavan ammatillisen 
koulutuksen) ja joista tulee ensimmäistä kertaa käytetyn kalastusaluksen omistajia osittain tai 
kokonaan. 

 Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja merioikeutta koskevat yhteisön 
rahoitustoimenpiteet 

Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja 
kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä määritetään 
yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tukemisen puitteet, ja näin sillä täydennetään 
ehdotusta asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta. Ehdotuksen tarkoituksena on järjestellä 
uudelleen nykyisiä säädöksiä, niin että yhteisön rahoitustuesta saadaan sekä komission että 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden tuensaajien kannalta tehokkaampaa, 
avoimempaa ja helpommin hallinnoitavaa. Kyseisestä asetusehdotuksesta 15. joulukuuta 
2005 antamassaan lainsäädäntöpäätöslauselmassa (mietintö A6-0340/2005, esittelijä:
Catherine Stihler – PSE, Yhdistynyt kuningaskunta) parlamentti esittää joukon uusia 
säännöksiä varmistaakseen, että teksti sisältää nimenomaisesti yhteisön 
rahoitustoimenpiteiden tavoitteet, joita ovat rantavaltioiden meren luonnonvarojen ylijäämien 
järkiperäisen ja kestävän hyödyntämisen edistäminen; kyseisen kalastuksen tieteellisen ja 
teknisen tuntemuksen parantaminen; laittoman, sääntelemättömän ja ilmoittamattoman 
kalastuksen torjunnan tehostaminen; kalastuksen kestävän hyödyntämisen strategioiden 
edistäminen ja kalastuksen tehokkaamman maailmanlaajuisen hallinnon suosiminen 
rahoituksellisesti ja poliittisesti institutionaalisia valmiuksia vahvistamalla.

 Laivastojen rakenneuudistuksen tukemiseksi toteutettava väliaikainen erityistoimi 

Komissio antoi 8. heinäkuuta 2008 ehdotuksen asetukseksi talouskriisistä kärsivien 
kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen toteuttamiseksi toteutettavasta väliaikaisesta 
erityistoimesta. Ehdotus annettiin parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi kiireellisessä 
menettelyssä, jotta mahdollinen poliittinen yhteisymmärrys saataisiin neuvostossa aikaan jo 
15. heinäkuuta. Kalatalousvaliokunnan lausunnon mukaisesti parlamentti osasi toimia 
nopeasti ja suostui käsittelemään asian kalastusalan edun mukaisesti kiireellisessä 
menettelyssä hyväksyen ehdotetun toimenpidepaketin 10. heinäkuuta 2008 antamallaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmalla (ks. myös kohta IV). Kyseiset toimenpiteet sisältävä 
24. heinäkuuta 2008 annettu asetus (EY) N:o 744/2008 perustuu ennen kaikkea Euroopan 
kalatalousrahastoa koskevista säännöistä tehtyihin väliaikaisiin poikkeuksiin. Asetus on 
voimassa 31. päivään joulukuuta 2010.

 Syrjäisimmät alueet

Yhteisön syrjäisimpiin alueisiin, joihin kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan mukaan Azorit, Madeira, Kanariansaaret ja Ranskan merentakaiset departementit, 
on kiinnitetty kalatalousvaliokunnassa erityistä huomiota kuudennen vaalikauden aikana. 
Vuosina 2004–2009 kalatalousvaliokunnassa laadittiin kaksi lainsäädäntömietintöä, jotka 



koskivat kalastusta nimenomaisesti näillä alueilla, sekä kaksi lausuntoa 
aluekehitysvaliokunnalle kahdesta aluekehitysvaliokunnan valiokunta-aloitteisesta 
mietinnöstä (ks. liite 5 ja aluekehitysvaliokunnan mietinnöt A6-0246/2005 ja A6-0158/2008, 
lausunnon valmistelijat: Duarte Freitas – PPE-DE, Portugali ja Pedro Guerreiro –
GUE/NGL, Portugali). 

Lisäksi kaksi valiokunnan valtuuskuntaa vieraili kahdella tällaisella alueella: Martiniquella 
vuonna 2007 ja Madeiralla vuonna 2008 (ks. liite 9).

Euroopan parlamentti hyväksyi 26. huhtikuuta 2007 selvällä äänten enemmistöllä 
lainsäädäntöpäätöslauselman (mietintö A6-0083/2007, esittelijä: Duarte Freitas – PPE-DE, 
Portugali), jossa hyväksyttiin tarkistettuna ehdotus neuvoston asetukseksi Azorien, 
Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guyanan ja Réunionin tiettyjen 
kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvausjärjestelmän 
käyttöön ottamisesta kaudeksi 2007–2013 (alun perin vuonna 1992 aloitetun 
korvausjärjestelmän pidentäminen). Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ehdotetaan, että 
vuosittaista rahoitusta nostetaan 2 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden väliset jakoperusteet 
säilyttäen, jolloin rahoitus kasvaisi 15 miljoonasta eurosta noin 17 miljoonaan euroon. Näin 
otetaan huomion kuljetuskustannusten ja muiden oheiskustannusten nousu, joka johtuu 
pääasiassa dieselöljyn valtavasta hinnannoususta vuonna 2003 ja joka vain pahentaa 
syrjäisyydestä aiheutuvia lisäkustannuksia. Parlamentti toistaa, ettei perustettua järjestelmää 
pidä rajoittaa ajallisesti, koska sillä pyritään korvaamaan syrjäisyydestä johtuvia rakenteellisia 
haittatekijöitä. Korvauksen ei myöskään pitäisi perustua pelkästään kuljetuskustannuksiin 
eikä rajoittua 75 prosenttiin näistä kustannuksista. Korvauksia olisi voitava myöntää myös 
kalastustuotteiden jalostuksessa käytettäville tuotteille edellyttäen, ettei se merkitse yhteisön 
tukien päällekkäisyyttä. Kyse on esimerkiksi öljystä, suolasta ja muista kalanjalostuksessa 
käytetyistä raaka-aineista. Lisäksi parlamentti esitti yksityiskohtaisempia vaatimuksia
jäljitettävyyttä koskevista säännöksistä, jotta varmistetaan, että vain laillisesti pyydetyille 
kalastustuotteille voidaan myöntää korvausta.

Parlamentti hyväksyi 21. lokakuuta 2008 annetulla päätöslauselmalla tarkistettuna 
ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen 
kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 639/2004 muuttamisesta 
(mietintö A6-0388/2008, esittelijä: Pedro Guerreiro – GUE/NGL, Portugali). Koska 
syrjäisimmillä alueilla on laivastoja, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi vanhentuneista 
aluksista, toisinaan yli 30 vuotta vanhoista aluksista, Euroopan parlamentin mielestä on 
välttämätöntä varmistaa yhteisön tuki näiden laivastojen – erityisesti pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien laivastojen – uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen kalavarojen 
suojelun sekä kalastusalan ammattilaisten työolojen ja työturvallisuuden parantamiseksi näillä 
alueilla. Asetuksen erityistoimenpiteissä on parlamentin mukaan otettava huomioon 
kalatalousalojen erityistarpeet kyseisillä alueilla. Lisäksi parlamentti ehdottaa realistisempaa 
määräaikaa, jotta komission ehdotuksessa tavoitellut tulokset saavutettaisiin. Kun otetaan 
huomioon telakoiden rajallinen kapasiteetti, alkuperäinen ehdotus määräajan jatkamisesta 
31. päivään joulukuuta 2009 vaikuttaa parlamentista riittämättömältä, joten se ehdottaa 
jatkamista kolmella vuodella (31. joulukuuta 2008–31. joulukuuta 2011). Parlamentin 
ehdottama määräaika sisällytettiin 28. marraskuuta 2008 annettuun neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1207/2008.

VI. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely

Meneillään olevalla vaalikaudella Euroopan parlamentti on ottanut monta kertaa kantaa 
kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskeviin ongelmiin ennen 
kaikkea 28. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa kalastusalan taloudellisen 
tilanteen parantamisesta ja 19. kesäkuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa polttoaineen 
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hinnannousun aiheuttamasta kalastusalan kriisistä (ks. kohta IV). Parlamentti antoi 
12. joulukuuta 2007 päätöslauselman kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä (mietintö A6-0467/2007, esittelijä: Pedro Guerreiro – GUE/NGL, 
Portugali).

Viimeksi mainitussa päätöslauselmassa parlamentti katsoo, että kalastustuotealan nykyistä 
yhteistä markkinajärjestelyä on tarpeen tarkistaa viipymättä perusteellisesti, jotta sen avulla 
voidaan varmistaa alan tulot, markkinoiden vakaus, kalastustuotteiden entistä parempi kaupan 
pitäminen ja niiden lisäarvon nousu. Päätöslauselmassa korostetaan, että kalastustuotealan 
yhteisen markkinajärjestelyn vaikutus alalla on vähentynyt pääasiassa vuoden 2000 
tarkistuksen jälkeen, ja katsotaan, että suuntauksen kääntäminen etenkin taloudellisten 
resurssien merkittävän vahvistamisen avulla on asetettava yhdeksi kalastustuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn tulevan tarkistamisen päätavoitteista. Parlamentin mielestä 
kalastustuotealan yhteinen markkinajärjestely ei ole edistänyt riittävästi muuttumattomina 
pysyneiden ja jopa vuodesta 2000 alkaen laskeneiden ensimyyntihintojen kohoamista eikä 
lisäarvon parempaa jakautumista arvoketjussa. Parlamentti kiinnittää huomiota siihen, että 
rakennerahastoista on tuettava sellaisten infrastruktuurien nykyaikaistamista ja perustamista, 
jota tuottajat tarvitsevat tuotannon ja kaupan pitämisen yhteydessä – esimerkiksi jäähdytys-, 
jalostus-, kuljetus-, markkinointi- ja jakelulaiteita. Parlamentti kehottaa lisäksi komissiota 
nopeuttamaan kalastustuotteiden ympäristösertifiointiprosessia (ks. kohta III), jotta kilpailu 
taloudellisten toimijoiden välillä olisi tervettä ja reilua niin Euroopan unionin sisällä kuin sen 
ulkopuolella. Komissiota kehotetaan arvioimaan tuontituotteiden vaikutusta 
ensimyyntihintoihin ja olemaan entistä kriittisempi kaupallisia ulkosuhteita koskevissa 
arvioissaan etenkin Maailman kauppajärjestön alaisten suojatoimenpiteiden käyttöönoton 
osalta. Parlamentin mielestä tuotuihin ja sisämarkkinoilla kaupan pidettäviin 
kalastustuotteisiin on välttämätöntä soveltaa samoja sääntöjä ja vaatimuksia kuin yhteisön 
kalastustuotteisiin.

Kalatalousvaliokunta järjesti 5. marraskuuta 2008 julkisen kuulemistilaisuuden yhdestä 
yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvasta perustekijästä, tuottajajärjestöistä. 
Kuulemistilaisuuteen osallistui kuusi kutsuttua edustajaa eri järjestöistä sekä yksi edustaja 
Euroopan tuottajajärjestöjen liitosta (EAPO). Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin kaksi 
ulkopuolista tutkimusta, joista toinen koski kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
hinnanmuodostusta (ks. liitteet 8, 12 ja 14).

Euroopan komissio on ilmoittanut esittävänsä marraskuussa 2009 ehdotuksen kalastus-
ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksesta. Uudistus on erityisen 
tärkeä kalastusalan markkinoiden kehittyessä yhteisössä ja maailmalla ja alaa koettelevassa 
yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kriisissä. On syytä mainita, että vastikään julkaistiin 
komission tilaama ulkopuolinen tutkimus kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä (tutkimustulokset ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla 
osoitteessa http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fi.htm). Lisäksi 
komissio ilmoitti heinäkuussa 2008 haluavansa perustaa hintojen valvontajärjestelmän ja 
kannustaa toteuttamaan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvia markkinatoimenpiteitä, joilla 
pyritään sovittamaan tarjonta kysyntään, parantamaan tuotteiden laatua ja nostamaan kalan 
ensimyyntihintaa mahdollisimman paljon.

VII. Kohti yhdennettyä meripolitiikkaa

Euroopan komissio antoi 7. kesäkuuta 2006 vihreän kirjan "Euroopan unionin tuleva 
meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys". Samalla komissio 
aloitti laajamittaisen kuulemisen tästä uudesta lähestymistavasta. Kalatalousvaliokunta 
osallistui lausunnon valmistelijaksi valitun jäsenensä Struan Stevensonin (PPE-DE, 



Yhdistynyt kuningaskunta) edustamana niin sanotussa "valiokuntien yhteistyömenettelyssä" 
(parlamentin työjärjestyksen 47 artikla) asiasta vastaavaksi valiokunnaksi nimetyn liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan ohella työryhmään, johon kuuluivat kaikki yhteistyömenettelyyn 
osallistuvat valiokunnat (liikenne- ja matkailuvaliokunta; kalatalousvaliokunta; ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta; aluekehitysvaliokunta ja 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta). Tarkoituksena oli päästä sopuun lopullisesta 
liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnöstä (A6-0235/2007). Yhteinen julkinen 
kuulemistilaisuus pidettiin 20. maaliskuuta 2007, ja tilaisuuteen osallistui edustajia ja 
asiantuntijoita useilta aloilta. Kalatalousvaliokunnan lausunto hyväksyttiin 22. toukokuuta 
2007.

Parlamentti ilmoitti 15. heinäkuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa "EU:n tuleva 
meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys" suosivansa 
meripolitiikkaa, jossa edellytetään merialan asioita koskevien politiikkojen, toimien ja 
päätösten yhdentämistä ja jossa edistetään Euroopan valtameriin ja meriin vaikuttavien 
toimijoiden toiminnan yhteensovittamisen, avoimuuden ja yhteistyön parantamista. 
Parlamentti totesi, että koska kalastus on erittäin säännelty talouden ala, on toteutettava 
toimia, jotta sääntelyllä saavutetaan hyviä tuloksia ja saadaan aikaan hyviä käytäntöjä. Lisäksi 
parlamentti katsoo, että kestävyyden takaamiseksi on tarpeen ottaa huomioon useita 
kalavarojen tilaan vaikuttavia tekijöitä, kuten ilmastonmuutos, saalistajat, saaste, öljyn ja 
kaasun tutkimukset ja poraukset, merialueiden tuulipuistot sekä hiekan ja soran otto. Edellä 
mainitussa päätöslauselmassa parlamentti ottaa kantaa moniin eri aiheisiin, esimerkki 
rannikkopolitiikkaan ja rannikkosuunnitteluun; suojelualueiden perustamiseen; kestävän 
enimmäistuoton periaatteen tulkintaan; poisheittämisen ja laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen torjuntaan; yhteisön vesiä koskevaan kartoitus-
/aluesuunnitteluohjelmaan; vesiviljelyn kestävään kehittämiseen ja meripolitiikan 
rahoittamiseen.

Kalatalousvaliokunta hyväksyi 3. huhtikuuta 2008 toisen liikenne- ja matkailuvaliokunnalle 
laaditun lausunnon (valmistelija: Pedro Guerreiro – GUE/NGL, Portugali) valiokunta-
aloitteisesta mietinnöstä, joka koski komission uutta tiedonantoa Euroopan unionin 
yhdennetystä meripolitiikasta (liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintö A6- 0163/2008).

Euroopan parlamentti arvioi kalatalousvaliokunnan valiokunta-aloitteiseen mietintöön (A6-
0286/2008, esittelijä: Ioannis GKLAVAKIS – PPE-DE, Kreikka) perustuvassa 2. syyskuuta 
2008 annetussa uudemmassa päätöslauselmassa kalastuksesta ja vesiviljelystä Euroopan 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon alalla, että kalastus- ja vesiviljelyala on 
sisällytettävä laaja-alaiseen lähestymistapaan, joka koskee kaikkea rannikkoalueilla 
harjoitettavaa merenkulkutoimintaa, ja alan edustajien tulisi osallistua näiden alueiden 
kestävään kehittämiseen erityisesti kansainvälisissä meriklustereissa.

Komission laatimassa yhdennetyn meripolitiikan alan toimintasuunnitelmassa luetellaan 
lukuisia aloitteita, joihin kuuluvat muiden muassa suunnitelma merten aluesuunnittelun 
helpottamiseksi jäsenvaltioissa, eurooppalaisen meriklusteriverkosto, eurooppalainen 
meritutkimusverkosto ja yhdennetty merivalvontaverkosto. Yhteisen kalastuspolitiikan 
sisällyttämistä yleisesti tähän politiikkaan keskustellaan yhteisen kalastuspolitiikan tulevasta 
uudistuksesta käytävissä keskusteluissa (ks. myös kohdat XI ja XIV).

VIII. Hallinto

Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat perustettiin uudistettaessa yhteistä kalastuspolitiikkaa 
vuonna 2002, ja niitä koskevat säännökset on annettu neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2371/2002 31 ja 32 artiklassa. Niiden perustamisen tarkoituksena oli antaa mahdollisuus 
hyödyntää yhteisessä kalastuspolitiikassa kalastajien ja muiden asianosaisten taitoja ja 
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kokemuksia sekä ottaa huomioon yhteisön vesialueiden erilaiset tilanteet. Viidennen 
vaalikauden lopussa parlamentti otti kantaa ehdotukseen neuvoston päätökseksi alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa 
(päätös 2004/585/EY) 1. huhtikuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa (mietintö A5-
0167/2004, esittelijä: Sean Ó Neachtain – UEN, Irlanti).

Kuudennella vaalikaudella parlamentti antoi kaksi päätöslauselmaa, jotka koskivat 
nimenomaisesti alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia, mutta monissa muissakin 
päätöslauselmissa – sekä lainsäädäntöpäätöslauselmissa että muissa päätöslauselmissa –
viitattiin neuvoa-antavien toimikuntien tärkeään tehtävään. Ensimmäinen edellä mainituista 
päätöslauselmista annettiin 26. huhtikuuta 2007 (mietintö A6-0078/2007, esittelijä: Elspeth 
Attwooll – ALDE, Yhdistynyt kuningaskunta), ja sillä hyväksyttiin ehdotus neuvoston 
päätökseksi päätöksen 2004/585/EY muuttamisesta. Toimikunnat katsottiin 
yleiseurooppalaista etua tavoitteleviksi elimiksi, mikä tarkoittaa, että ne saavat pysyvää 
rahoitusta eikä tuki ole enää aleneva. Toinen päätöslauselma annettiin 24. huhtikuuta 2009 
hallinnosta YKP:n puitteissa: Euroopan parlamentti, alueelliset neuvoa-antavat 
toimikunnat ja muut toimijat (mietintö A6-0187/2009, esittelijä: Elspeth Attwooll – ALDE, 
Yhdistynyt kuningaskunta). Siinä otetaan huomioon komission kesäkuussa 2008 antama 
tiedonanto vuonna 2004 tehdyn päätöksen täytäntöönpanosta ja alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien toiminnasta. Parlamentti korostaa alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
tärkeyttä ja vaatii lisäämään niiden näkyvyyttä, niiden mahdollisuuksia käyttää tieteellisiä 
lausuntoja, niiden osallistumista kuulemismenettelyyn, niiden antamien suositusten 
noudattamista ja asianmukaista rahoitusta. Lisäksi parlamentti katsoo, että yhteisen 
kalastuspolitiikan tulevan uudistamisen yhteydessä olisi hyödynnettävä täysimääräisesti 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien lujittamista yhteisen kalastuspolitiikan 
hajauttamiseksi entisestään, jotta hyväksyttyjä yhteisiä toimenpiteitä voidaan soveltaa eri 
alueilla eri kalastusmuotojen ja -olosuhteiden erityispiirteiden mukaisesti. Parlamentti 
kehottaa 24. huhtikuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa kalatalousvaliokuntaa 
lähentämään yhteyksiä alueellisiin neuvoa-antaviin toimikuntiin ja niiden toimintaan. 
Kehotuksen käytännön toteutus jää seuraavalle valiokunnalle, joka järjestäytyy 
heinäkuussa 2009.

Huhtikuun 24. päivänä 2009 annetussa päätöslauselmassa mainitaan myös neuvoa-antava 
kalatalous- ja vesiviljelykomitea, jonka tehtävänä on koko yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskeva neuvonanto ja jolla on yhteisöllinen ulottuvuus, kun taas alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien tehtävänä on asiantuntijaneuvojen antaminen vaikutusalueillaan.

Parlamentti toistaa päätöslauselmassa vaatimuksensa saada osallistua enemmän yhteisen 
kalastuspolitiikan määrittämiseen, seurantaan ja kehittämiseen siten, että 
kalatalousvaliokunnan jäsenet osallistuvat tarkkailijoina kalatalousneuvoston kokouksiin sekä 
kalastuskumppanuussopimusten nojalla järjestettäviin sekakomiteoiden kokouksiin.

Hallinnon tehtävää yhteisen kalastuspolitiikan yksinkertaistamisessa korostettiin 
6. syyskuuta 2006 annetussa päätöslauselmassa toimintasuunnitelmasta yhteisen 
kalastuspolitiikan yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi (mietintö A6-0228/2006, 
esittelijä: Philippe Morillon – ALDE, Ranska). 

Asia on erittäin tärkeä myös unionin uudessa meripolitiikassa ja rannikkoalueiden 
yhdennetyssä käytössä ja hoidossa (ks. kohta VII). Tiedemiesten, päättäjien ja sidosryhmien 
välisen tietojen vaihdon parantaminen on myös sellainen hallinnon seikka, johon parlamentti 
on kiinnittänyt erityistä huomiota (ks. kohta IX).



IX. Kansainväliset suhteet kalastusalalla

 Kahdenväliset sopimukset kolmansien maiden kanssa

Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehdyt kansainväliset kalastussopimukset 
ovat erittäin tärkeitä, sillä yhteisön laivaston pyynti näillä vesillä vastaa yli 30 prosenttia 
yhteisön kulutuksesta ja niihin perustuvan toiminnan arvo on yli miljardi euroa. Lisäksi 
aavalla merellä kalastava yhteisön laivasto työllistää tuhansia henkilöitä, jotka työskentelevät 
sekä kalastusaluksilla että tästä toiminnasta lähes täysin riippuvaisilla rannikkoalueilla. 
Laskelmien mukaan alan yksi työpaikka synnyttää vähintään viisi välillistä työpaikkaa sekä 
jalostusteollisuudessa että muilla kalastukseen liittyvillä aloilla. 

Vuonna 2002 tehdyn yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen ansiosta perinteisistä 
kalastussopimuksista on siirrytty yhteistyöhön perustuvaan kokonaisvaltaisempaan 
lähestymistapaan nykyisissä kalastusalan kumppanuussopimuksissa. Kalastusalan 
kumppanuussopimusten ansiosta Euroopan unionin aluksilla on pääsy kumppanivaltioiden 
vesialueille, mutta samalla pyritään vahvistamaan kumppanivaltioiden valmiuksia taata 
kestävä kalastus omilla vesillään (ks. valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä A6-0137/2008 
kehitysyhteistyövaliokunnalle 27. maaliskuuta 2008 laadittu kalatalousvaliokunnan lausunto, 
valmistelija: Carmen Fraga Estévez – PPE-DE, Espanja).

Tämän vaalikauden aikana käytännössä kaikkia voimassa olevia kalastuspöytäkirjoja 
uudistettiin. Lisäksi voimassa olevat sopimukset korvattiin vähitellen 
kumppanuussopimuksilla, kun uusi lähestymistapa otettiin käyttöön vuoden 2002 
uudistuksessa (liitteessä 4.4 viitataan asiaa koskeviin parlamentin päätöslauselmiin 
kuudennella vaalikaudella).

Euroopan komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja kalatalousvaliokunnan välillä 
vuonna 2006 tehdyn "herrasmiessopimuksen" (ks. liite 11.1) ansiosta parlamentille toimitetut 
tiedot ovat parantuneet sekä määrällisesti että laadullisesti. Noin joka toinen kuukausi 
komission edustaja osallistuu valiokunnan kokouksiin ja toimittaa uusimmat tiedot käynnissä 
olevista neuvotteluista ja tärkeimmistä ratkaistavina olevista ongelmista sekä muista 
esittelijöille ja valmistelijoille ja muille kiinnostuneille jäsenille hyödyllisistä seikoista. 
Parlamentille toimitetaan nykyisin säännöllisesti tiedoksi kalastussopimusten seurannasta 
vastaavien sekakomiteoiden arviointitutkimukset ja kokouspöytäkirjat.

Kalastussopimuksiin liittyvää toimielintenvälistä menettelyä on kuitenkin vielä parannettava. 
Asioiden myöhäinen vireillepano aiheuttaa edelleen ongelmia, ja sen takia parlamentti joutuu 
usein työskentelemään paineen alla, kun kannan esittämiselle varattu määräaika jää erittäin 
lyhyeksi. Parlamentti on pyytänyt monta kertaa, että kalatalousvaliokunnan jäsenet saisivat 
osallistua sopimusten seurannasta vastaavien sekakomiteoiden työhön. Lissabonin 
sopimuksen voimaantulo tiivistää toimielintenvälistä yhteistyötä, jolloin parlamentin pitäisi 
saada riittävän ajoissa kaikki kalastussopimuksiin liittyvät tiedot, myös tiedot pöytäkirjoja 
koskevien neuvottelujen kulusta (ks. myös kohta XIII).

 Monenväliset sopimukset – alueelliset kalastusjärjestöt

Monenvälisillä sopimuksilla pyritään vahvistamaan alueellista yhteistyötä aavan meren 
kalavarojen ja hajallaan olevien kalakantojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen 
takaamiseksi. Niillä on toinenkin tärkeä tavoite: laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen torjuminen. 

Tämän vaalikauden aikana Euroopan unionilla on ollut erittäin tärkeä asema alueellisten 
kalastusjärjestöjen veturina sen edistäessä järjestöjen hallintomekanismien vahvistamista ja 
pyrkiessä osallistumaan aktiivisesti kaikkien alakohtaisten tai tietyllä maantieteellisellä 
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alueella toimivien järjestöjen toimintaan. Yhtenä parlamentin painopisteenä ovat alueellisten 
kalastusjärjestöjen hyväksymät yhdenmukaiset toimintasuunnitelmat laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi. Tällaista laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavat mukavuuslippujen alla purjehtivat 
alukset.

Parlamentti on esittänyt tällä vaalikaudella kantansa alueellisissa kalastusjärjestöissä tehtyjen 
päätösten ja annettujen suositusten saattamisesta osaksi yhteisön lainsäädäntöä (ks. liite 4.5). 

Parlamentti vaatii, että alueellisissa kalastusjärjestöissä tehdyt päätökset on saatettava 
tehokkaammin ja nopeammin osaksi yhteisön lainsäädäntöä. Päätöslauselmissaan se vaatii 
myös komissiota ja neuvostoa tiedottamaan parlamentille riittävän aikaisin alueellisten 
kalastusjärjestöjen päättävissä elimissä käsitellyistä kysymyksistä, joihin liittyy yhteisöä 
koskevia oikeudellisia velvoitteita. Tämä on välttämätöntä, jotta parlamentti voisi osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoon.

Parlamentti antoi kuudennella vaalikaudella 27. huhtikuuta 2006 puoltavan lausunnon
yleissopimuksen tekemiseksi Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission 
vahvistamisesta (mietintö A6-0070/06, esittelijä: Duarte Freitas – PPE-DE, Portugali).
Lisäksi parlamentti vaati tuloksetta oikeusperustan vaihtamista kuulemismenettelystä 
hyväksyntämenettelyyn käsiteltäessä ehdotusta päätökseksi eteläisen Intian valtameren 
kalastussopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (1. syyskuuta 2008 annettu 
lainsäädäntöpäätöslauselma, mietintö A6-315/2008, esittelijä: Philippe Morillon – ALDE, 
Ranska). Parlamentti valitti 22. joulukuuta 2008 neuvostosta tuomioistuimeen (asia C-
566/08) ja vaati 29. syyskuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/780/EY kumoamista 
väittäen, että päätös olisi pitänyt tehdä parlamentin puoltavaa lausuntoa edellyttävää 
menettelyä soveltaen. Parlamentti on itse asiassa sitä mieltä, että kyseessä olevalla 
sopimuksella luodaan erityinen toimielinjärjestelmä järjestämällä yhteistyömenettelyjä, 
jolloin asiassa on sovellettava oikeusperustana EY:n perustamissopimuksen 37 artiklaa 
yhdessä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan 
ensimmäisen lauseen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa.

X. Tutkimus ja tietojen keruu

Kalastusta koskevien tietojen järjestelmällinen keruu luotettavista lähteistä on kalakantojen 
arvioinnin ja tieteellisten lausuntojen kulmakivi, ja niin muodoin se on erittäin tärkeää 
yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa.

Tieteellisten ja teknisten lausuntojen luotettavuus on yksi niistä toistuvista ongelmista, joita 
kalastusalan edustajat ovat tuoneet esiin kalatalousvaliokunnan järjestämissä kokouksissa ja 
kuulemistilaisuuksissa. Alan ammattilaiset ovat varsin usein eri mieltä – jopa täysin 
vastakkaista mieltä – kalakantoja koskevista tieteellisistä arvioista, joihin komission 
hyväksymät tekniset toimenpiteet perustuvat. 

Antaessaan lainsäädäntöpäätöslauselman 13. marraskuuta 2007 (mietintö A6-0407/2007, 
esittelijä: Paulo Casaca – PSE, Portugali) parlamentti muutti kuulemismenettelyssä 
ehdotusta neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä 
koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten 
lausuntojen tukemisesta. Asetuksessa säädetään kalastusalaa koskevien luonnontieteellisten, 
teknisten, ympäristöllisten ja sosioekonomisten tietojen keruusta ja hallinnasta monivuotisissa 
ohjelmissa sekä kalastusalaa koskevien tietojen käytöstä yhteisessä kalastuspolitiikassa 
tieteellistä analyysia tehtäessä. Asetuksessa on säännöksiä myös yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa tarvittavien tieteellisten lausuntojen parantamisesta.



Vaikka yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä käytetään tavallisesti kuulemismenettelyä 
(37 artikla), tilastojen laatimisen yhteydessä sovelletaan yhteispäätösmenettelyä EY:n 
perustamissopimuksen 285 artiklan mukaisesti. Kuudennella vaalikaudella parlamentti 
hyväksyi yhteispäätösmenettelyn mukaisesti pääpiirteittäin ja muutamia tarkistuksia tehden 
ehdotuksen asetukseksi kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen 
toimittamisesta (kanta vahvistettiin ensimmäisessä käsittelyssä 15. kesäkuuta 2006) 
(mietintö A6-0169/2006, esittelijä: Philippe Morillon – ALDE, Ranska) sekä 
päätöslauselman neuvoston yhteisestä kannasta 12. joulukuuta 2006 (mietintö A6-
0400/06). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1921/2006 jäsenvaltioissa 
tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen toimittamisesta ja 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 kumoamisesta tuli voimaan 19. tammikuuta 2007. 
Sen mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava määriltään ja arvoiltaan yhdenmukaiset tiedot 
kansallisella alueella tapahtuneista maihintuonneista, jotta kalastustuotteiden markkinoita 
voidaan analysoida ja kalastusalan tilanteesta voidaan tehdä yleisempiä talousanalyyseja. 
Parlamentti antoi 31. tammikuuta 2008 yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä 
lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta asetukseksi jäsenvaltioiden vesiviljelyä 
koskevien tilastojen toimittamisesta. Täysistunnossa hyväksytty teksti syntyi neuvoston 
kanssa mietinnön A6-0001/2008 (esittelijä: Philippe Morillon – ALDE, Ranska) pohjalta 
käytyjen neuvottelujen tuloksena. Heinäkuun 9. päivänä 2008 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 ansiosta nyt on periaatteessa mahdollista saada 
parhaat tilastotiedot kaikesta jäsenvaltioiden alueella harjoitetusta vesiviljelystä. Lisäksi 
kalatalousvaliokunta antoi kolme lausuntoa oikeudellisten asioiden valiokunnalle kolmesta 
uudelleen laatimista koskevasta ehdotuksesta, jotka liittyivät tilastotietojen toimittamiseen 
kalastusalalla (11. maaliskuuta 2009 annetut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset 
(EY) N:o 216/2009, 217/2009 ja 218/2009). Kaikissa edellä mainituissa asetuksissa on 
käytössä uusi valvonnan käsittäväksi sääntelymenettelyksi nimetty komiteamenettely niin 
kutsutuissa "lainsäädäntötyyppisissä" toimenpiteissä, joita parlamentti voi vastustaa tietyin 
edellytyksin. 

Parlamentti antoi 19. helmikuuta 2009 päätöslauselman soveltavasta tutkimuksesta 
yhteisen kalastuspolitiikan alalla (mietintö A6-0016/2009, esittelijä: Rosa Miguélez Ramos 
– PSE, Espanja). Päätöslauselmassa komissiota pyydetään tarkistamaan seitsemättä 
puiteohjelmaa vuodeksi 2010 suunnitellun väliarvioinnin yhteydessä siten, että se kiinnittää 
enemmän huomiota kalastuksen ja vesiviljelyn erityisongelmiin. Parlamentti korostaa, että 
yhteisen kalastuspolitiikan tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen perustaa 
soveltavan tutkimuksen erityisohjelmia ja varmistaa niiden rahoitus osoittamalla niihin 
riittävästi määrärahoja. Parlamentti suosittaa, että tieteellisessä merentutkimuksessa 
asetettaisiin etusijalle paitsi tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää elollisten 
vesiluonnonvarojen tila, myös ekosysteemiset, kaupalliset, taloudelliset ja sosiaaliset 
näkökohdat, jotka ovat ratkaisevassa asemassa kalastuksenhoidossa ja siten olennaisia. 
Parlamentti kehottaa vielä komissiota edistämään sellaisen pysyvän eurooppalaisen verkoston 
perustamista, joka perustuu jäsenvaltioissa jo olemassa olevaan fyysiseen infrastruktuuriin ja 
jonka tarkoituksena on havainnoida meriympäristöä ja kerätä sitä koskevia tietoja. Tämä 
helpottaisi tietojen vaihtoa alan toimijoiden ja tutkimuslaitosten välillä sekä pitäisi Euroopan 
unionin kärkiasemassa.

Kalatalousvaliokunnassa pidettiin 9. syyskuuta 2008 julkinen konferenssi aiheesta tutkijoiden 
ja kalastajien välinen vahvistettu vuoropuhelu uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan 
hyväksi (ks. liitteet 8, 13 ja 14). Konferenssin tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua 
tutkijoiden, kalastajien, poliittisten päätöksentekijöiden ja hallintoviranomaisten välillä 
yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvien toimenpiteiden laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Kävi 
ilmi, että kalastajien ja tutkijoiden välillä on selvä lyhyen aikavälin eturistiriita (pitkän 
aikavälin tavoitteet ovat tosin yhteneväisemmät), joten parlamentin jäsenet kehottivat 
komissiota kannustamaan kalastajia ja tutkijoita tiiviimpään yhteistyöhön; keräämään tietoja 
siitä, miten tutkijoiden ja kalastajien välinen vuoropuhelu toimii nykyisellään eri 
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jäsenvaltioissa, ja kokoamaan parhaat käytännöt yhteen. Kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä 
siitä, että kalastajille oli syytä selvittää ja tähdentää, että oli heidän etunsa mukaista ottaa 
huomioon mahdollinen keskipitkän tai pitkän aikavälin taloudellinen hyöty arvioitaessa 
lyhyellä aikavälillä odotettavissa olevia tappioita.

XI. Talousarvioasiat

Kalatalousalalle myönnettävä julkinen rahoitus on peräisin pääasiassa yhteisön varoista. 
Yhteisön rahoituksen vuotuinen kokonaismäärä on noin miljardi euroa. Toimintoperusteinen 
budjetointi on ollut käytössä vuodesta 2004 eli siitä lähtien, kun kaikki kalastukseen liittyvät 
budjettikohdat ovat olleet koottuina saman otsakkeen alle (Osasto 11 – Meri- ja 
kalastusasiat).

Kuudennella vaalikaudella perustettiin Euroopan kalatalousrahasto, mikä muutti 
kalastusasioiden talousarvion rakennetta (ks. kohta V), ja laadittiin rahoitusnäkymät 
kaudelle 2007–2013.

 Rahoitusnäkymät kaudelle 2007–2013

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehtiin 17. toukokuuta 2006, 
ja siihen sisältyy rahoituskehys vuosiksi 2007–2013 talousarviota koskevan kurinalaisuuden 
toteuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on lisäksi parantaa vuosittaista talousarviomenettelyä 
ja talousarviota koskevaa toimielinten välistä yhteistyötä.

Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 
käsittelevälle väliaikaiselle valiokunnalle (mietinnön A6-0153/2005 pohjalta 8. kesäkuuta 
2005 hyväksytty päätöslauselma) antamassaan lausunnossa (valmistelija: Paulo Casaca –
PSE, Portugali) kalatalousvaliokunta katsoo, että otsakkeen 2 mukaisia yhteiselle 
kalastuspolitiikalle vuosiksi 2007–2013 varattuja 7,9 miljardin euron kokonaismäärärahoja, 
joita lisätään vuosittain 3 prosentilla ja jotka kasvavat 909 miljoonasta eurosta vuonna 2006 
1,125 miljardiin euroon vuonna 2013, on mahdotonta hyväksyä, koska niissä ei oteta 
huomioon uusien jäsenvaltioiden eikä 25 jäsenvaltion muodostaman unionin tarpeita. Lisäksi 
valiokunta katsoo, ettei kestävään kehitykseen perustuva yhteisen kalastuspolitiikan 
tarkistaminen voi toteutua ilman tarvittavaa rahoitusta.

 Euroopan parlamentin tarkistukset

Kalastuspolitiikka on kehittynyt meneillään olevalla viisivuotisella vaalikaudella. 
Uudistuksen jälkeen talousarviota koskevat lausunnot ovat koskeneet ehdotuksia, joilla 
pyritään parantamaan uudistuksen toteutusta.

Vuoden 2005 talousarviossa parlamentti korosti, että on tärkeää varata riittävästi varoja 
kalastuksenvalvontaviraston perustamisen valmisteluja varten. Vuonna 2005 parlamentti 
keskittyi vahvistamaan vuoropuhelua kalastusalan yritysten ja kaikkien yhteisen 
kalastuspolitiikan vaikutuspiiriin kuuluvien tahojen kanssa, mistä tuli yksi ensisijaisista 
painopisteistä yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen ansiosta. Vuonna 2006 parlamentti 
vaati riittävää rahoitusta Euroopan kalatalousrahastolle. Vuonna 2007 parlamentti kannatti 
kalavarojen tutkimukseen varatun osuuden säilyttämistä. Vuonna 2008 parlamentti ehdotti 
määrärahojen lisäämistä kalavarojen hoidon tukemiseksi (perustietojen keruu).

Parlamentti on korostanut myös rannikkokalastuksen merkitystä. Parlamentti on vaatinut 
säännöllisesti asianmukaista rahoitusta laajentumisen tarpeisiin vastaamiseksi, valvonnan ja 



seurannan parantamista, kansainvälisten kalastussopimusten tasapainon parantamista, 
lisätukea syrjäisimmille alueille ja uusien kestävien tekniikoiden kehittämiseen keskittyvää 
tutkimusta myös vesiviljelyn alalla. Parlamentti kannattaa myös vahvistettua yhteistyötä 
alueellisten kalastusjärjestöjen kanssa päätöksentekoprosessissa.

 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Vuonna 2007 parlamentti lisäsi talousarvioon valmistelutoimen "Meripolitiikka", johon 
varattiin 6,5 miljoonaa euroa kahdeksi vuodeksi. Määräraha on tarkoitettu kattamaan 
tutkimustoiminta, jota tarvitaan kehittyvän meripolitiikan tukemiseksi kiistämättömillä 
tosiseikoilla ja analyyseillä, sikäli kuin niissä on puutteita ja sikäli kuin tämä on tarpeen 
vaikutuksenarvioinnin pohjaksi ja poliittisten päätösten valmistelemiseksi. Tämä koskee 
erityisesti merialaan liittyviä sosioekonomisia ja oikeudellisia kysymyksiä.

Tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavia toimia varten on määritelty seuraavat kolme 
yleistä alaa: merialuesuunnittelu, merialan tiedonkeruujärjestelmien yhdentäminen ja 
lähentäminen sekä meriliikenteen valvonta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös menot, 
jotka aiheutuvat näillä aloilla tulevaisuudessa tehtävien ehdotusten laatimista koskevien 
toteutettavuustutkimusten tekemisestä.

Vuonna 2007 talousarvioon lisättiin myös pilottihanke "Meripolitiikan verkostoituminen ja 
parhaat käytännöt", jota varten varattiin 4 miljoonaa euroa. Määräraha on tarkoitettu 
kattamaan sellaisten pilottihankkeiden edistäminen, joilla pyritään yhdistämään erilaisia 
merivalvontajärjestelmiä, kokoamaan yhteen merta koskevia tieteellisiä tietoja sekä 
laajentamaan verkostoja ja levittämään parhaita käytäntöjä meripolitiikan ja rannikkotalouden 
alalla.

Vuonna 2008 parlamentti lisäsi talousarvioon uuden valmistelutoimen "Kalatalouden 
markkinoiden hintojen seurantakeskus", johon varattiin 4 miljoonaa euroa. Määräraha on 
tarkoitettu kattamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hinnanmuodostuksen seuranta- ja 
tarkkailujärjestelmän ja näitä tuotteita koskevan arviointijärjestelmän käyttöönotto.

XII. Toimielinten väliset suhteet

Suhteita Euroopan komissioon ja kalastusasioista vastaavaan komission jäseneen pidettiin 
yllä tyydyttävällä tavalla koko vaalikauden ajan. On syytä tuoda esiin, että alasta vastaavassa 
komission pääosastossa (entinen kalastus- ja meriasioiden pääosasto, nykyinen meri- ja 
kalastusasioiden pääosasto) tehtiin vuonna 2008 perusteellinen organisaatiomuutos. 
Kalastusasioista vastaava komission jäsen ja meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja 
osallistuivat aktiivisesti ja säännöllisesti valiokunnan kokouksiin. Vuodesta 2006 lähtien 
kalastussopimuksia koskevassa säännöllisessä tiedottamisessa on sovellettu 
"herrasmiessopimusta" (ks. liite 11.1). Kalastussopimuksia koskevaa toimielinten välistä 
menettelyä on kuitenkin pyrittävä parantamaan. Asioiden myöhäinen vireillepano aiheuttaa 
edelleen ongelmia, ja sen takia parlamentti joutuu usein työskentelemään paineen alla, kun 
kannan esittämiselle varattu määräaika jää erittäin lyhyeksi. Parlamentti on pyytänyt monta 
kertaa, että kalatalousvaliokunnan jäsenet saisivat osallistua sopimusten seurannasta 
vastaavien sekakomiteoiden työhön. Lissabonin sopimuksen voimaantulo tiivistää 
toimielintenvälistä yhteistyötä, jolloin parlamentin pitäisi s a a d a  riittävän ajoissa 
kalastussopimuksiin liittyvät tiedot, myös tiedot pöytäkirjoja koskevien neuvottelujen kulusta, 
sekä tiedot alueellisten kalastusjärjestöjen kokousten valmisteluista ja seurannasta.

Kalatalousvaliokunnan jäsenet ovat saaneet osallistua tarkkailijoina komission valtuuskunnan 
mukana muutamiin alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin (ks. liite 10). Toistaiseksi he 
eivät ole kuitenkaan saaneet osallistua komission valtuuskunnan sisäisiin 
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koordinointikokouksiin. On syytä tuoda esiin, että komissio on alkanut esittää vuodesta 2008 
lähtien puheenjohtajavaltio Ranskan pyynnöstä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 
2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti ehdotuksia neuvoston päätöksiksi yhteisön kannoista, jotka 
määritetään alueellisissa kalastusjärjestöissä, kun näiden on tehtävä päätöksiä, joilla on 
oikeusvaikutuksia. 

Neuvoston puheenjohtajat ovat käyneet säännöllisesti esittelemässä ohjelmiaan ja 
vastaamassa parlamentin jäsenten kysymyksiin. Vuodelta 2008 kannattaa mainita kaksi 
mainiota esimerkkiä erinomaisesta yhteistyöstä neuvoston kanssa: 9. syyskuuta 2008 pidetty 
konferenssi aiheesta "tutkijoiden ja kalastajien välinen vahvistettu vuoropuhelu uudistetun 
yhteisen kalastuspolitiikan hyväksi" järjestettiin yhteistyössä puheenjohtajavaltio Ranskan 
kanssa, ja kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja kutsuttiin puheenjohtajavaltio Ranskan 
järjestämään yhteisen kalastuspolitiikan tulevaa uudistusta koskevaan ministerikokoukseen, 
jossa puheenjohtaja osallistui aktiivisesti esittäen Euroopan parlamentin kannat. Myös 
vuonna 2007 Portugalin puheenjohtajakaudella parlamentin kalatalousvaliokunta kutsuttiin 
osallistumaan ministerien väliseen kokoukseen, joka pidettiin 29. lokakuuta 2007 
Lissabonissa ja jossa käsiteltiin laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. On 
syytä mainita, että 24. huhtikuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa hallinnosta YKP:n 
puitteissa parlamentti pyysi myöntämään kalatalousvaliokunnan jäsenille tarkkailijan asema 
kalatalousneuvoston kokouksiin (ks. liite 11.4). 

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston pääjohtaja kävi valiokunnassa useita kertoja 
esittelemässä viraston ohjelmia ja toimintaa ja osallistui aktiivisesti esityksiään seuranneisiin 
keskusteluihin.

XIII. Lissabonin sopimus ja yhteinen kalastuspolitiikka

Kalatalousvaliokunta antoi 28. toukokuuta 2008 lausunnon (valmistelija: Rosa Miguélez 
Ramos – PSE, Espanja) perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle 
Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon seurauksia koskevasta mietinnöstä (perussopimus-
, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintö A6-0145/2009, parlamentin 
päätöslauselma 7. toukokuuta 2009).

Lissabonin sopimus tuo mukanaan mittavia muutoksia yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) 
päätöksentekojärjestelmään, koska sopimuksen voimaan tulemisesta lähtien Euroopan 
parlamentti ei ole enää ainoastaan neuvoa-antava toimielin, vaan siitä tulee lainsäätäjä, jolla 
on jaettu tasavertainen päätösvalta neuvoston kanssa. Uudessa tilanteessa parlamentti ja 
neuvosto säätävät tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (yhteispäätösmenettely) 
tarvittavat säännökset, joiden avulla yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet voidaan saavuttaa 
(Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa taas määrätään, että 
kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet (suurimmat 
sallitut saaliit ja kiintiöt) jäsenvaltioiden välillä kuuluvat neuvoston yksinomaiseen 
toimivaltaan, koska tässä asiassa ei edellytetä parlamentin osallistumista.

Kaikkien muiden vuotuiseen asetukseen muodollisesti sisällytettyjen asioiden kuin 
kalastusmahdollisuuksien vahvistamisen ja kiintiöiden jaon – kuten teknisiin menetelmiin tai 
pyyntiponnistuksiin liittyvien asioiden tai alueellisissa kalastusjärjestöissä hyväksyttyjen 
sopimusten saattamisen osaksi yhteisön lainsäädäntöä – on jäätävä tavanomaisen 
lainsäätämisjärjestyksen piiriin, koska niillä on oma oikeusperustansa.

Ympäristönsuojelu kuuluu samoin yleisesti jaetun toimivallan piiriin. Näin ollen parlamentti 



vaati, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklaan sisältyvää käsitettä 
"meren elolliset luonnonvarat" selvennetään ja että lisäksi selvennetään sitä, missä 
olosuhteissa niiden säilyttäminen "on osa yhteistä kalastuspolitiikkaa", jotta yksinomaisen 
toimivallan käsitteen sisältö voitaisiin määritellä tarkemmin.

Kansainvälisten kalastussopimusten alalla pääasiallinen uudistus koskee sopimusten 
tekoprosessia, sillä uudessa perussopimuksessa määrätään selvästi, että neuvoston on saatava 
hyväksyntä parlamentilta ennen kalastussopimuksen tekemistä. Käytännössä tämä veto-
oikeus laajentaa ja parantaa parlamentin näkökulmasta tähän asti voimassa olleita puoltavaa 
lausuntoa koskevia määräyksiä, jotka rajoittuvat sopimuksiin, joilla on merkittäviä 
vaikutuksia talousarvioon tai joita varten on luotava erityinen institutionaalinen kehys.

Kävipä Lissabonin sopimukselle ja näille uusille säännöille miten tahansa, parlamentin 
kalatalousvaliokunta katsoo, että kyseisten sopimusten neuvottelu- ja tekoprosessia on 
tarkistettava. Komission olisi pidettävä parlamentti tarkasti ajan tasalla sopimuksia koskevien 
neuvottelujen kulusta. Parlamentin pitäisi myös osallistua tarkkailijana kalastussopimusten 
seurannasta vastaavien sekakomiteoiden kokouksiin, ja tämä ehto olisi kirjattava toimielinten 
väliseen sopimukseen (ks. myös 7. toukokuuta 2009 annettu parlamentin päätöslauselma 
parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa ja 
erityisesti sen kohdat 32, 46, 59 ja 79).

XIV. Yhteisen kalastuspolitiikan tarkistus ja tuleva uudistus

Yhteistä kalastuspolitiikkaa on uudistettu viimeksi vuoden 2002 lopussa. Uudistuksen 
pääperiaatteet sisältyvät 20. joulukuuta 2002 annettuun asetukseen (EY) N:o 2371/2002. 
Asetuksen mukaan yhteisen kalastuspolitiikan toimintaa on arvioitava vuonna 2012 politiikan 
mukauttamiseksi kalastusalan kehittymiseen.

Komissio on aloittanut kuulemismenettelyn, johon osallistuvat kaikki kalastusalaan liittyvät 
tahot (kalastajat, jalostusteollisuus, tuotantoketjuun kuuluvat tahot ja julkinen hallinto). 
Komissio on julkaissut työasiakirjan, jota käytettiin 29. syyskuuta 2008 pidetyssä 
epävirallisessa neuvoston kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjana, ja 
keskusteluasiakirjan, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
tehokkuutta, taata eurooppalaisen laivaston taloudellinen elinkelpoisuus, säilyttää kalakannat, 
integroida yhteinen kalastuspolitiikka meripolitiikkaan ja taata kalatuotteiden toimitus 
kuluttajille. Komissio antoi 22. huhtikuuta 2009 vihreän kirjan yhteisen kalastuspolitiikan 
uudistuksesta, joka esiteltiin vaalikauden viimeisessä kalatalousvaliokunnan kokouksessa 
30. huhtikuuta 2009.

Myös kalatalousvaliokunta on aloittanut laatimaan katsausta yhteisen kalastuspolitiikan 
toiminnasta viime vuosina ja arvioimaan kysymyksiä, joihin olisi puututtava vuodeksi 2013 
kaavaillussa tulevassa uudistuksessa.

Muutamissa kuudennella vaalikaudella annetuissa valiokunta-aloitteisissa mietinnöissä ja 
niiden ohella toteutetuissa kuulemistilaisuuksissa, tutkimuksissa ja työpajoissa 
kalatalousvaliokunta tarkasteli keskusteltavana olevien asioiden näkökohtia, joista osa 
aiheuttaa varsin paljon kiistaa (esimerkiksi Carmen Fraga Estévezin laatima mietintö A6-
298/2007 EU:n kalastusalan kestävyyden edistämisestä kestävän enimmäistuoton avulla, 
Elspeth Attwoollin laatima mietintö A6-0060/2008 kalastusoikeusperustaisista 
hallinnointivälineistä kalastusalalla ja Pedro Guerreiron laatima mietintö A6-0485/2008
ekosysteemiperustaisesta lähestymistavasta – ks. kohta III).

Kalatalousvaliokunta järjesti 10. helmikuuta 2009 julkisen kuulemistilaisuuden tästä aiheesta 
(ks. liitteet 8 ja 14). Kuulemistilaisuuteen osallistui edustajia alueellisista neuvoa-antavista 
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toimikunnista – Pohjanmeren neuvoa-antavasta toimikunnasta, lounaisten merialueiden 
neuvoa-antavasta toimikunnasta ja pitkän matkan laivastojen neuvoa-antavasta toimikunnasta 
– ja muutamien jäsenvaltioiden (Tanskan, Espanjan, Ranskan, Italian, Portugalin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan) kansallisesta hallinnosta.

Kuulemistilaisuuden osallistujien ja parlamentin jäsenten välisessä keskustelussa nousivat 
esiin pääkysymykset, joihin uudistuksen tavoitteet tulevat kohdistumaan: laivaston koon 
mukauttaminen kalavarojen tilanteeseen kalastuksen kestävyyden takaamiseksi, 
rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen ja rahoitustuki alan elinkelpoisuuden 
valmistamiseksi, tasapainoisen ratkaisun löytäminen kalastusmuotojen sopeuttamista kunkin 
maantieteellisen alueen erityispiirteisiin edistävän lisääntyvän alueellistumisen ja kaikkien 
kalastajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet takaavien selkeiden yhtenäisten sääntöjen 
soveltamisen välillä, sopimus tyydyttävästä ratkaisusta ravintona käytettävien luonnonvarojen 
häpeällistä tuhlausta olevan poisheittämisen ongelmiin, laivastojen hallinnointijärjestelmien 
tarkistaminen luonnonvarojen vaihtelevaan tilaan sopeutumiseksi joko suurimpien sallittujen 
saaliiden (TAC) ja kiintiöiden tai pyyntiponnistuksen taikka muiden hallinnointimallien 
avulla ja vesiviljelyn aseman vahvistaminen yhteisessä kalastuspolitiikassa sen merkityksen 
kasvaessa markkinoille toimitettavissa tuotteissa.

On syytä tuoda esiin, että pitkään odotettu komission tiedonanto "Uutta pontta yhteisön 
vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle" julkaistiin 8. huhtikuuta 2009. 
Kalatalousvaliokunta järjesti 27. maaliskuuta 2008 julkisen kuulemistilaisuuden samasta 
aiheesta.
Äskettäin annetun vihreän kirjan mukaan komissio laatii vuoden 2010 alkupuoliskolla 
yhteenvedon keskustelusta ja tekee päätelmät yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen 
suunnasta. Sitten toteutetaan vaikutustenarviointi, ja komissio laatii sidosryhmien kanssa 
käytävien lisäneuvottelujen jälkeen ehdotuksen uudeksi perusasetukseksi, joka esitetään 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille kaikkien muiden oikeusperustaa koskevien ehdotusten 
kanssa vuonna 2013 voimaan tulevan uuden rahoituskehityksen yhteydessä.



ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Members 35 35 35 37 37 37
Meetings 6 16 14 17 16 6 75
Hearings/Conferences 1 5 3 4 3/1 1 18
Delegations 0 4 5 7 6 1 23
Reports * 6 20 29 22 16 8 101
Of which own-initiative 
reports*

0 3 7 4 5 3 22

Opinions 2 7 4 5 10 28

* adopted in committee in the year indicated.

Annex 2 - Composition of the committee

2004 - 2007
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES
Antonio De Poli, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), IT

Philippe De Villiers, 3rd Vice-Chair (IND/DEM), FR

MEMBERS* (35) SUBSTITUTES* (19)
ALLISTER James Hugh GR NI
ARNAOUTAKIS Stavros GR PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BUSK Niels DK ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE
D'ALEMA Massimo IT PSE
DE POLI Antonio IT PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis GR PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MAAT Albert Jan NL PPE-DE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa ES PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PARISH Neil GB PPE-DE
PIECYK Willi DE PSE
POIGNANT Bernard FR PSE
RIBEIRO Sérgio PT GUE/NGL
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
STERCKX Dirk BE ALDE
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
VARELA Daniel ES PPE-DE

AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer D PPE-DE
COSTA Paolo IT ALDE
COVENEY Simon IRL PPE-DE
CROWLEY Brian IRL UEN
FARAGE Nigel Paul GB IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GLATTFELDER Béla H PPE-DE
GUELLEC Ambroise F PPE-DE
KLAMT Ewa D PPE-DE
KRISTENSEN Henrik Dam DA PSE
LANG Carl FR NI
LOMBARDO Raffaele IT PPE-DE
MUSOTTO Francesco IT PPE-DE
NICHOLSON James UK PPE-DE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE:DE
TRÜPEL Helga DE Verts/ALE

* Position at July 2004
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2007 - 2009
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES

Avril Doyle, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), EN
Elspeth Attwool, 3rd Vice-Chair (ALDE), EN

Pedro Guerreiro, 3rd Vice-Chair (GUE/NGL), PT

MEMBERS* (37) SUBSTITUTES* (29)
ALLISTER James Hugh GB NI
ARNAOUTAKIS Stavros EL PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BAUTISTA Daniel ES PPE-DE
BRAGHETTO Iles IT PPE-DE
BUSK Niels DA ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE-DE
DOYLE Avril IRL PPE-DE
FERNANDES Emanuel Jardim PT PSE
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis EL PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
GOUDIN Hélène SV IND/DEM
GUERREIRO Pedro PT GUE/NGL
HANNAN Daniel EN NI
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS ES PSE
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement
(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar 
Agreement 
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde 
Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on fisheries 
and the conservation of 
fish stocks in the Baltic 
and Belts 

14/12/2004

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water 
coral reefs from trawling 
in certain areas of the 
Atlantic Ocean

16/12/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation 
scheme for Dissostichus 
spp.(CCAMLR)

22/02/2005

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency 
and control system

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

Specific action for 
transfers of vessels to 
countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks 
in the Channel and Bay 
of Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern
hake and Norway lobster 
stocks

14/04/2005

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and 
pilot projects in relation 
to the CFP

26/05/2005
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast 
Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures 
for the sustainable 
exploitation of fishery 
resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme 
(AIDCP)

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Rebuilding plan for 
Greenland halibut

23/06/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
activities and remote 
sensing

06/09/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures for 
the Baltic Sea, the Belts 
and the Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan 
for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of 
applications for fishing 
licences to third countries 
before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend Regl. 3317/94)

13/12/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards 
Member States’ fisheries 
control programmes

15/12/2005

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and 
Law of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005



Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/03/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia 
Partnership Agreement

15/03/2006

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-
2006)

27/04/2006

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 

strengthening of the 
Inter-American Tropical 
Tuna Commission

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable 
to animals and 
aquaculture products

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol 
to the fisheries agreement 
with São Tomé and 
Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement
(denunciation of the 
agreement, derog. Regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European 
eel stocks

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and the 
problems of inshore 
fishermen

15/06/2006
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in Member 
States

15/06/2006

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Agreement 
(extension of  protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for 
fisheries exploiting 
stocks of plaice and sole 
in the North Sea

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of 
Regulation 104/2000 on 
the common organisation 
of the markets in the 
fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in 
aquaculture

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
Partnership Agreement

30/11/2006

Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in the Member 
States (second reading)

12/12/2006



Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of 
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them

06/06/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
Fisheries Organisation 
(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 
covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008



Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008
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Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009



Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean 

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean 

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut 

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound 

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears 

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 

Scotland
04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005



Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 
costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement 15/09/2004
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(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006



Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe 
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement 

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts 

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC and 
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 10/07/2007
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waters covered by the 
CCAMLR 

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean 
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean 
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006



Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 
animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05



Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08
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Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4



Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009
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Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08



Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006
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Organisation (SEAFO)
15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat



Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:
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- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of 
the Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance 
and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the 
requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) ... policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and 
funds;

5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)



-
- 11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 

Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional Advisory 
Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the Committee 
on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in committee on 23 
March 2009.

-
- "The European Parliament,"
-
- "(...)"
- whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded 

from the setting of TACs and quotas,
- whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
- whereas communication concerning the actual operation of Fisheries 

Partnership agreements, including the activities of the Joint Monitoring 
Committees, could be more satisfactory,

- H. whereas all seven RACs are now operational,
- I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-

ordination meetings with the Commission,
- N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a 

desire for a more formal relationship,
- "(...)"
- Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
- Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of 
participation for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional 
fisheries management organisations (RFMOs) and other international bodies 
whose meetings are given over to discussion of subjects affecting the Common 
Fisheries Policy (CFP), on the understanding that this should in no way detract 
from their present observer status at meetings for which such an arrangement 
has been agreed;

- Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to 
bring the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition 
that entry into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater 
responsibilities for Parliament, since partnership agreements will have to be 
approved by the assent procedure;

- "(...)"
- 14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee 

of the Regions and the European Economic and Social Committee;
- "(...)"
- 16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval 

procedures, to: appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC 
and to report on its activities;

- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 
matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,
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- host an annual conference involving the RACs and the Commission;
- "(...)"
-18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of 

their activities, advice and recommendations and to invite their attendance at 
meetings;

- "(...)"
- 20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the 

attendance of members of Parliament's Fisheries Committee at their 
coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008



Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 

Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs

Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 
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Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 

Affairs (Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)



- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 

Trade Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)
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Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005



- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 

of fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 
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Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))



Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
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- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)



Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries,
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
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Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at 
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche



Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 

Producers - Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute
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Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 

of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 



Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.
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Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:



- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period 
(2004-2009):

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
Administrators

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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