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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. hyväksyy komission esittämän vaihtoehdon uudeksi vuoden 2020 päätavoitteeksi, jonka 
mukaan "pysäytetään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen 
häviäminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä ja ennallistetaan niitä niin paljon kuin 
mahdollista sekä tehostetaan EU:n toimia maapallon biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen estämiseksi",

2. painottaa, että on erittäin tärkeää pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, 
jotta ihmisen toiminnasta johtuvasta kalakantojen ehtymisestä kärsivien 
kalastusyhteisöjen elinkelpoisuus säilyy;

3. katsoo, että meren biologisen monimuotoisuuden suojelu on välttämätöntä, koska se lisää 
ekosysteemien palautumiskykyä ja auttaa näin muun muassa lieventämään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia;

4. kehottaa tästä syystä komissiota ryhtymään erityistoimenpiteisiin ilmastonmuutokselle 
altteimpien merialueiden lajien ja luontotyyppien suojelemiseksi, ja kehottaa myös 
varmistamaan, että toimenpiteet, joiden avulla pyritään sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen tai vähentämään sen vaikutuksia, eivät vaikuta kielteisesti meren 
biologiseen monimuotoisuuteen;

5. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön suojeltuja merialueita koskevan verkostomallin, 
jonka avulla ympäristönsuojelu voidaan sovittaa yhteen kestävän kalastuksen 
harjoittamisen kanssa; kehottaa komissiota raportoimaan säännöllisesti jäsenvaltioiden 
edistymisestä luontotyyppi- ja lintudirektiivien täytäntöönpanossa, erityisesti Natura 2000 
-verkoston vakiinnuttamisesta meriympäristöön, koska nykyisin alle 10 prosenttia 
suojelluista alueista on merialueita, sekä tekemään selkoa myös jäsenvaltioiden 
raportointi- ja seurantavelvoitteista;

6. toteaa, että luontotyyppi- ja lintudirektiivien ohella rannikkovesialueita koskeva direktiivi 
yhteisön vesipolitiikan puitteista sekä kaikkia merivesiä koskeva meristrategiadirektiivi 
2008/56 ovat tärkeimmät välineet biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

7. katsoo, että jäsenvaltioiden on saatava tehdä aloitteita, joilla meren biologista 
monimuotoisuutta suojellaan EU:n lainsäädäntöä tiukemmin toimin;

8. katsoo, että tähän mennessä toteutetut toimet nuorten kalojen, kalalajien, jotka eivät ole 
kalastuksen kohteena, merinisäkkäiden, kilpikonnien ja lintujen sivusaaliiksi joutumisen 
minimoimiseksi ja eliminoimiseksi eurooppalaisilla kalavesillä ovat olleet kokonaisuutena 
riittämättömiä;
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9. katsoo, että poisheitettyjen määrien vähentämisen on oltava YKP:n tärkein tavoite, ja 
kehottaa komissiota määrittämään saaliiden pois heittämisen syyt ja laatimaan 
erityisratkaisuja jokaista kalastusaluetta varten ottamalla käyttöön useita lajeja tai 
biomassaa koskevia kiintiöitä pyydysten valikoivuuden avulla, kuten ottamalla yleisesti 
käyttöön neliösilmät, ja kantojen aluehallinnalla;

10. muistuttaa, että kalastuksella on tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen tehtävä 
rannikkoalueiden kehittämisessä ja sillä on myös merkittävä ympäristövaikutus meren 
ekosysteemeihin; katsoo, että estämisen sijasta YKP:n pitäisi helpottaa sitä, että 
jäsenvaltiot noudattavat biologista monimuotoisuutta koskevaa lainsäädäntöä, erityisesti 
vahvistamalla riittäviä suojelutoimenpiteitä Natura 2000 -merialueilla;

11. panee merkille, että biologista monimuotoisuutta koskevassa EU-lainsäädännössä 
merialueiden lajeja ja luontotyyppejä suojellaan vähemmän kuin maa-alueiden lajeja ja 
luontotyyppejä, ja kehottaa siksi komissiota arvioimaan lainsäädännön ja sen soveltamisen 
heikkouksia ja kehittämään suojeltuja merialueita, joissa taloudellista toimintaa, kuten 
kalastusta, hallinnoidaan ekosysteemiin perustuvalla tehostetulla hoitotavalla;

12. panee lisäksi merkille, että EU:n aluemeriä koskevat erilaiset yleissopimukset, kuten 
OSPAR, HELCOM ja Barcelonan yleissopimus, muodostavat tärkeän viitekehyksen 
meren ekosysteemien suojelemista varten;

13. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita, että meristrategiapuitedirektiivillä ei rajoiteta 
suojeltuja merialueita vain Natura 2000 -verkostoon, ja pyytää siksi jäsenvaltioita ja 
komissiota ottamaan huomioon kaikki suojellut merialueet ja luomaan kytköksiä niiden 
välille, aluemeriä koskevissa yleissopimuksissa määrätyt alueet mukaan lukien, 
yhtenäisen ja kattavan verkoston luomiseksi;

14. korostaa, että tärkein osoitus ympäristön hyvästä tilasta on meren biologisen 
monimuotoisuuden säilyminen;

15. korostaa mahdollisuuksia parantaa käytännössä merien hoitoa nyt, kun yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteita koskevalla direktiivillä on otettu käyttöön uusia 
mekanismeja, joilla suojeltujen merialueiden ja kalastusalan toimenpiteitä voidaan 
koordinoida paremmin;

16. kehottaa komissiota ottamaan huomioon ekosysteemiperustaisen lähestymistavan, joka 
on jo vahvistettu yhteisön vesipolitiikan puitteita koskevalla direktiivillä ja 
meristrategiadirektiivillä, kaikissa meren biologiseen monimuotoisuuteen vaikuttavissa 
toimintalinjoissa; painottaa lisäksi, että ekosysteemipalveluihin kuuluu myös – ei 
kuitenkaan yksinomaan – hiilidioksidin talteenotto ja sen sitominen luonnonvaraisten 
ekosysteemien kautta;

17. painottaa lisätoimien tarvetta rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon (Integrated 
Coastal Zone Management, ICZM) sekä merisuunnittelun alalla, sillä ne saattavat olla 
merkittäviä osatekijöitä ekosysteemiperustaisessa osallistavassa lähestymistavassa, jolla 
varmistetaan merivarojen ja rannikkoalueiden varojen säilyttäminen ja niiden kestävä 
hoito siten, että otetaan huomioon luonnon prosessit ja ekosysteemien sietokyky;
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18. katsoo, että alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt (RFMO) ovat vastuussa kalastuksen 
hoidosta ja takaavat vastuuntuntoisen kalastuksen avomerellä; katsoo tämän vuoksi, että 
niiden toimivaltuuksia on vahvistettava erityisesti valvonnan ja suhteellisten 
seuraamuksien osalta ja että alueellisten kalastusjärjestöjen vastuulle on ensi tilassa 
asetettava tiettyjen kaupallisesti tärkeiden merieläinlajien kantojen hallinnointi ja 
saalistodistusten myöntäminen;

19. kehottaa komissiota toimimaan mahdollisimman kunnianhimoisesti biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnon ekosysteemien palauttamiseksi ennalleen EU:n 
laajemmassa meriympäristössä; painottaa lisäksi, että palauttamistoimet voisivat olla 
merkittävä työllisyyden lähde rannikkoalueiden yhteisöille;

20. kehottaa EU:ta huolehtimaan siitä, että tasa-arvoisuus on turvattu Euroopan ja maailman 
tasolla; korostaa lisäksi, että aiheuttamisperiaatetta sekä kustannusten täysimääräistä 
kattamista koskevaa periaatetta on vaalittava ja niiden käyttöä lisättävä;

21. kehottaa komissiota harkitsemaan kansallisten tai alakohtaisten tavoitteiden käyttöönottoa 
biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten ja monimuotoisuuden 
köyhtymisen vähentämiseksi;

22. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkien yhteiskunnan sektoreiden ja suuren 
yleisön tietoisuuden ja osallistumisen lisääminen sisällytetään vuoden 2010 jälkeiseen 
biologista monimuotoisuutta koskevaan EU:n visioon.
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