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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla hyväksyttyjä toimenpiteitä
kunnioittavan ja luonnonvarojen vastuulliseen ja kestävään käyttöön perustuvan 
kalastuksen edistävän talouskasvua ja työpaikkojen luomista sekä Euroopan unionissa 
että kehitysmaissa, kun taas laittomalla, ilmoittamattomalla ja sääntelemättömällä 
kalastuksella (jäljempänä "LIS-kalastus") on dramaattisia taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä seurauksia, jotka ovat sitäkin haitallisempia kehitysmaissa, sillä 
laiton kalastus vaikeuttaa vuosituhannen kehitystavoitteiden ja eritoten tavoitteiden 1, 7 ja 
8 saavuttamista;

2. painottaa kalastustoiminnan rajat ylittävää luonnetta ja tarvetta tehdä kahden- ja 
monenvälistä yhteistyötä LIS-kalastuksen torjumiseksi, jotta kaikki soveltaisivat LIS-
torjuntatoimia avoimesti, syrjimättömästi ja oikeudenmukaisesti, ottaen samalla 
huomioon kehitysmaiden ja eritoten pienten saarivaltioiden taloudelliset, tekniset ja 
henkilöresurssit;

3. iloitsee siitä, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO hyväksyi marraskuussa 
2009 sopimuksen LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi 
toteutettavista satamavaltion toimenpiteistä, ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä 
ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman pian;

4. pyytää komissiota varmistamaan toimintalinjojensa yhtenäisyyden, jotta köyhyyden 
vähentämiseen pyrkivä kehitysyhteistyöpolitiikka olisi ympäristöön ja kauppaan liittyvien 
näkökohtien tavoin erottamaton osa EU:n toimintalinjoja LIS-kalastuksen torjumiseksi;

5. painottaa, että LIS-kalastuksen ja valtion hallinnon tason välillä on suora yhteys, ja 
pyytää varmistamaan kaikkien ulkoisen avun toimien yhteydessä, että avun 
vastaanottajavaltiolla riittää poliittista tahtoa kieltää LIS-kalastus omilla vesillään ja 
yleensä parantaa kalastusalan hallintoa;

6. pyytää komissiota lisäämään riittävässä määrin kalastusalalle myönnettävää rahoitusta 
sopimuksissa, joita se tekee kehitysmaiden kanssa, jotta kehitysmaat lujittaisivat 
institutionaalisia, inhimillisiä ja teknisiä valmiuksiaan torjua LIS-kalastusta ja 
noudattaisivat entistä paremmin maailmanlaajuisten ja alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen sopimia toimenpiteitä ja Euroopan unionin lainsäädäntöä;

7. korostaa tarvetta ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan ja lisätä kalastusalan 
yritysten vastuuta, jotta ne huolehtisivat laillisten kalastusmenetelmien noudattamisesta ja 
tekisivät yhteistyötä viranomaisten kanssa LIS-kalastuksen torjumiseksi osana omaa 
yhteiskunta- ja ympäristövastuutaan.


