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LYHYET PERUSTELUT

EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) uudistetaan parhaillaan. Koska YKP:n soveltamisala 
on maailmanlaajuinen – EU tuo yli 60 prosenttia kuluttamastaan kalasta ja sen 
kalastuslaivastot pyytävät ympäri maailmaa – on ratkaisevan tärkeää, että sen tavoitteet ja 
toimenpiteet ovat yhtenäisiä EU:ssa ja sen ulkopuolella ja varsinkin sen suhteissa 
kehitysmaihin. Paras tapa minimoida YKP:n ulkoinen vaikutus on varmistaa, että EU:n 
kalastuksenhoitopolitiikassa sovelletaan ympäristön pitkän aikavälin kestävyyttä, jotta 
vähennetään riippuvuuttamme unionin ulkopuolisista kalavaroista. 

Ulkoisen ulottuvuuden katsotaan yleensä rajoittuvan EU:n kolmansien maiden kanssa 
tekemiin kahdenvälisiin kalastussopimuksiin (joita tällä hetkellä kutsutaan 
kalastuskumppanuussopimuksiksi ja jotka komissio haluaa nimetä uudelleen kestävää 
kalastusta koskeviksi sopimuksiksi) ja alueellisiin kalastuksenhoitojärjestöihin. EU:n 
kalastusalan intresseihin kuuluvat kuitenkin myös EU:n laivanvarustajien ja kolmansien 
maiden yksityiset sopimukset, yhteisyritykset ja muut investointimuodot. Siinä määrin kuin 
EU:n säännösten nojalla on mahdollista, näissä toiminnoissa ja suhteissa olisi myös 
noudatettava YKP:n tavoitteita.

Komissio ehdottaa ensimmäistä kertaa, että YKP:n perusasetukseen sisällytetään säännöksiä, 
jotka koskevat sen ulkoista ulottuvuutta, vaikka ehdotukseen sisältyykin ainoastaan 
kahdenvälisiä sopimuksia ja alueellisia kalastuksenhoitojärjestöjä koskevia artikloja. 

Tärkeimmät ehdotetut periaatteet ovat, että 
 EU:n olisi edistettävä kalastuksenhoitoa niin, että kalavarat säilyvät kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suurempina (39 artiklan 2 kohta)
 kahdenväliset sopimukset olisi neuvoteltava vain siten, että kalakantoja saa pyytää 

ainoastaan sellaisen ylimäärän, jota rannikkovaltio ei pysty pyytämään (41 artiklan 
2 kohta)

 kalakantojen pyyntioikeudesta maksettava taloudellinen korvaus olisi erotettava varoista, 
joita käytetään kolmannen maan alakohtaisen kehityksen edistämiseen (42 artikla).

Kehitysyhteistyövaliokunta tukee täysin näitä ehdotuksia.

Ristiriitaisempaa on, että komissio haluaa velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän, jossa yksityishenkilöille tai yrityksille osoitettaisiin pitkän 
aikavälin kalastusoikeuksia, joilla ne voisivat käydä kauppaa keskenään. Tämä menetelmä 
johtaa liian usein kalastusoikeuksien keskittymiseen ja jopa keinotteluun 
kalastusmahdollisuuksilla. Komissio ehdottaa kahdenvälisten sopimusten nojalla saatujen 
kalastusmahdollisuuksien jättämistä järjestelmän ulkopuolelle, mutta jättää tällaisen 
markkinalähtöisen järjestelmän saataville kalastusmahdollisuudet, jotka ovat kansainvälisillä 
vesillä ja sellaisten maiden vesillä, joiden kanssa EU:lla ei ole kahdenvälistä 
kalastussopimusta. On välttämätöntä, että tällaista järjestelmää ei sovelleta EU:n vesien 
ulkopuolella. Asiasta on esitetty tarkistus.

Perusasetukseen on sisällytettävä muita säännöksiä, jotka koskevat kehitysmaille ratkaisevan 
tärkeää YKP:n ulkoista ulottuvuutta. Asiasta on esitetty tarkistuksia. 
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Monet ulkoiset kalastuspolitiikan näkökohdat eivät ole kovin avoimia, sillä julkiset tiedot ovat 
riittämättömiä muun muassa saaliiden, EU:n lipun alla purjehtivien alusten kalastustoiminnan 
sekä EU:n ja muiden laivastojen vaikutuksen aloilla. Avoimuuden lisäämiseksi on esitetty 
tarkistuksia.    

Kalastussopimuksia on kritisoitu monia vuosia rankasti ja joskus ansaitusti. 
Oikeudenmukaisesti neuvotelluilla ja asianmukaisesti täytäntöönpannuilla EU:n 
kahdenvälisillä sopimuksilla on kuitenkin mahdollisuus myötävaikuttaa meren 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen enemmän kuin niiden lopettamisella, koska EU 
jatkaisi toimintaa muilla verukkeilla, myös yksityisillä sopimuksilla, jotka olisivat 
kaikenlaisen demokraattisen valvonnan ulkopuolella. 

Kahdenvälisiä kalastussopimuksia kunnioittaen on ehdotettu lisäsäännöksiä, joihin sisältyy 
myös ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälistä työoikeutta koskeva lauseke.  

Tuoreisiin kalastussopimuksiin on sisällytetty yksinoikeuslauseke, jonka nojalla alukset 
saavat toimia ainoastaan niiden kolmansien maiden vesillä, joiden kanssa EU:lla on sopimus, 
jos ne on sisällytetty sopimuksen ehtoihin. Tällainen lauseke olisi sisällytettävä 
perusasetukseen. Lisäksi olisi sisällytettävä säännös, jolla estetään aluksia vaihtamasta useaan 
otteeseen lippuaan, jotta ne voisivat käyttää hyväkseen monien maiden vesiä. Tällaista 
lipunvaihtoa ei pitäisi sallia, jos alus haluaa kalastaa EU:n kahdenvälisten sopimusten nojalla.

On kunnioitettavaa, että EU:n tavoitteena on sitoutua kansainvälisiin 
kalastuksenhoitojärjestöihin kestävän kalastuksen edistämiseksi. Hyvin hoidetut, 
maailmanlaajuiset kalavarat myötävaikuttaisivat kehitystavoitteisiin, joihin kuuluu 
esimerkiksi nykyisten ja tulevien sukupolvien elintarviketurva. EU:n menestyksen kannalta 
on kuitenkin tärkeää, että tätä työtä koordinoidaan EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkojen kanssa 
ja että näillä politiikoilla tuetaan sitä. Valmiuksia on kehitettävä suuresti seurannan, 
valvonnan ja tarkastusten, varastojen arvioinnin sekä kalastuksenhoidon aloilla maailman 
kehitysmaissa. Jollei EU sitoudu valmiuksien kehittämiseen kokonaisvaltaisesti ja hyödynnä 
kaikkia politiikkojaan koordinoidusti, vaarana on, että EU:n katsotaan vaativan kehitysmailta 
mahdottomuuksia kalastuksenhoidon alalla, mikä vesittäisi EU:n kaikki mahdollisuudet 
onnistua näkemyksensä toteuttamisessa.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) Århusin yleissopimuksen mukainen 
avoimuus ja tiedonsaantioikeus, myös 
ulkoisen ulottuvuuden osalta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällaista järjestelmää ei sovelleta 
unionin vesien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava
kalastusmahdollisuudet tasapuolisin ja 
avoimin ympäristö- ja sosiaaliperustein
kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta 
kalastusmahdollisuuksia unionin vesien 
ulkopuolella.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
VII osa – -1 osasto – 38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 OSASTO
YLEISET TAVOITTEET

38 a artikla
Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisen 
ulottuvuuden on oltava johdonmukainen 
unionin ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja 
kauppapolitiikkojen kanssa. Sillä pyritään 
saavuttamaan samat tavoitteet kuin 
unionin vesillä sovellettavalla 
kalastuksenhoidolla ja edistämään samoja 
kalastuksenhoitovaatimuksia. 
Euroopan unionin on koordinoitava 
kehitysyhteistyöpolitiikkaansa aktiivisesti 
ulkoisen kalastuspolitiikkansa kanssa, 
jotta kehitysmaita tuetaan tehokkaasti 
maailmanlaajuisen kestävän kalastuksen 
hallinnan täytäntöönpanossa. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimijat noudattavat edellisessä 
kohdassa tarkoitettuja toimia. Jos toimia 
ei noudateta, komissio voi toteuttaa
korjaavia toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti.
Näihin kehyksiin voi sisältyä
(a) tarpeellisten tiede- ja tutkimuslaitosten 
kehittäminen ja tukeminen
(b) seuranta-, valvonta- ja 
tarkkailuvalmiudet sekä
(c) muiden sellaisten valmiuksien 
kehittämistoimet, jotka liittyvät 
kolmannen maan kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä kaikkien laivastojen
pyynnin kohteina olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
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kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina. 

kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on määrättävä, että 
kolmannessa maassa olevia kalakantoja 
koskevia kalastuslupia myönnetään 
ainoastaan kalastusaluksille, jotka ovat 
purjehtineet EU:n lipun alla 
24 kuukauden ajan ennen kalastusluvan 
anomista.
Euroopan unionin kalastusalukset eivät 
saa harjoittaa toimintaa kolmannessa 
maassa, jonka kanssa unioni on 
neuvotellut kestävää kalastusta koskevan 
sopimuksen, kyseisen sopimuksen 
määräyksistä poikkeavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
on kuuluttava olennaisena osana 
kestävää kalastusta koskeviin 
sopimuksiin. 

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Ennen seuraavasta pöytäkirjasta 
käytävien neuvottelujen aloittamista 
jokaisen pöytäkirjan vaikutuksesta on 
tehtävä riippumaton arviointi, johon 
sisältyvät saaliita ja kalastustoimintaa 
koskevat tiedot. Nämä arvioinnit ovat 
julkisia.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja;

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja, 
pitäen pitkän aikavälin tavoitteena, että 
kalastusoikeuksia hyödyntävät maksavat 
kaikki kustannukset;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet, avoimuus-, 
osallistumis- ja 
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edellytyksenä on tiettyjen tulosten 
saavuttaminen.

vastuuvelvollisuusmekanismit ja muiden 
valmiuksien kehittämistoimet. 
Rahoitustuen saannin edellytyksenä on 
tiettyjen tulosten saavuttaminen.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tähän tukeen on sovellettava avointa 
ja vastuullista valvontamekanismia sekä 
julkisesti saatavilla olevia komission 
teettämiä tilintarkastuksia ja 
riippumattomia arviointeja taloudellisen 
tuen tuloksista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kolmansien maiden kanssa 
tehdyissä kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa sekakomiteoille osoitettuja 
seurantavaltuuksia.

Or. en


