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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että EU:n yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) tarvitsee tällä hetkellä kipeästi 
perinpohjaista uudistamista, sillä se ei ole onnistunut 30 toimintavuotensa aikana 
saavuttamaan sisäisiä ja ulkoisia tavoitteitaan;

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavan tason yläpuolelle tai säilytetään tällä tasolla, merkitsee 
huomattavaa ympäristöetua sekä sosiaalista ja taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja kalastusalan 
kannattavuus taataan ilman, että sen selviytyminen vaatisi julkista tukea;

3. muistuttaa, että kalastuksen ansiosta maailman valtameret eivät ainoastaan takaa 
500 miljoonalle ihmiselle heidän ravinnonsaantiaan, elintarviketurvaansa ja elantoaan 
kaikkialla maailmassa ja vähintään 400 miljoonalle köyhimmissä maissa elävälle ihmisille 
50 prosenttia heidän saamastaan eläinproteiinista, vaan sillä on myös olennainen merkitys 
ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja se mahdollistaa liikenteen harjoittamisen ja tarjoaa 
elinympäristön noin 90 prosentille maapallon elollisista olioista;

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä 60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan pääasiassa kehitysmaista; painottaa, että riippuvuutta tuonnista 
voidaan parhaiten vähentää palauttamalla Euroopan kalakannat selvästi sellaisen tason 
yläpuolelle, jolla voidaan varmistaa kestävä enimmäistuotto, sekä säilyttää ne sillä tasolla;

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava samoja 
sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia kuin Euroopan omaan tuotantoon, ja katsoo, että 
kehitysmaat tarvitsevat taloudellista ja teknistä tukea näiden vaatimusten täyttämiseksi;

6. vastustaa siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien hyväksymistä alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja kansainvälisillä vesillä, sillä ne voisivat huomattavasti 
rajoittaa nykyisten kehitysmaiden kalatalouden kehittämistä koskevia tulevaisuuden 
tavoitteita;

7. tuo jälleen kerran esille Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa 
(UNCLOS) esitetyn ylijäämää koskevan perusedellytyksen, kun käytetään kalavaroja 
kolmansien maiden vesillä; tähdentää, että ylijäämä on määritettävä asianmukaisesti ja 
tieteellisesti; painottaa, että YKP:n on taattava kansallisten ja mahdollisten ulkomaisten 
alusten kokonaispyyntiponnistuksia koskevien asiaankuuluvien tietojen avoimuus ja 
tietojen vaihto EU:n ja kumppaneina olevien kolmansien maiden välillä asiaankuuluvien 
kalavarojen osalta.


