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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että on toteutettava välittömiä ja perinpohjaisia toimia laittoman kalastuksen 
torjumiseksi, ja toistaa, että ongelma on maailmanlaajuinen;

2. korostaa, että laiton kalastus on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muoto ja 
edelleen yksi vakavimmista uhkista meren luonnonvarojen suojelulle ja kestävälle 
hoidolle;

3. painottaa, että ekologinen kestävyys on ratkaiseva edellytys kalastustoiminnan pitkän 
aikavälin taloudelliselle ja sosiaaliselle elinkelpoisuudelle, ja vaatii siksi kattavia, 
tehokkaita ja avoimia toimenpiteitä, joilla ehkäistään laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastusta) sekä estetään ja lopetetaan se, mukaan 
luettuina lippuvaltioiden, satamavaltioiden ja rannikkovaltioiden toimenpiteet sekä 
markkinoihin liittyvät toimenpiteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan, että kansalaiset 
eivät tue LIS-kalastusta eivätkä harjoita sitä;

4. korostaa, että kuluttajien on aina voitava olla varmoja siitä, että ostettu tuote on kalastettu 
laillisesti;

5. korostaa liikakalastuksen biologiselle monimuotoisuudelle ja kestäville meriympäristöille 
aiheuttamaa vakavaa uhkaa, jota laiton kalastus pahentaa, sukupuuttoon kuolemassa 
olevien kalakantojen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä mahdollista uhkaa 
elintarviketurvalle;

6. painottaa, että laiton kalastus edistää kalakantojen liiallista hyödyntämistä, vahingoittaa 
meren ekosysteemejä, merkitsee vilpillistä kilpailua rehellisiä kalastajia kohtaan, aiheuttaa 
tulojen menetyksiä alalla ja vaarantaa rannikkoyhteisöjen selviytymisen etenkin 
kehitysmaissa;

7. korostaa, että laiton kalastus on maailmanlaajuinen ongelma, joka edellyttää 
kansainvälistä yhteistyötä ja johon on puututtava sekä silloin, kun sitä harjoittavat 
kolmansien osapuolten kalastuslaivastot, että silloin, kun sen harjoittajia ovat 
jäsenvaltioiden laivastot; tähdentää tässä yhteydessä, että on saatava ajankohtaista, 
yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa kalastusaluksista ja varsinkin aluksista, joiden on 
havaittu harjoittavan LIS-kalastusta;

8. katsoo, että EU:n maailmanlaajuinen uskottavuus laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) torjunnassa on riippuvainen tarmosta, 
jolla se torjuu oman laivastonsa LIS-kalastusta ja LIS-kalan myyntiä omilla 
markkinoillaan;

9. kehottaa toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä mukavuuslippujen käytön lopettamiseksi, 
koska kyseinen käytäntö mahdollistaa kalastusalusten laittoman toiminnan laittoman 
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toiminnan ilman seuraamuksia, mikä vahingoittaa suuresti meriympäristöä, kalakantoja, 
rannikkoyhteisöjä, legitiimiä kalatalousalaa ja elintarviketurvaa varsinkin kehitysmaissa, 
ja korostaa, että on varmistettava, että tällaiseen laittomaan kalastukseen ei liity EU:n 
intressejä;

10. kehottaa komissiota arvioimaan, voitaisiinko sellaisista valtioista, jotka eivät takaa 
laittoman kalastuksen torjuntaa koskevien toimenpiteiden noudattamista, peräisin olevien 
tuotteiden tuonti keskeyttää tai kieltää WTO:n sääntöjen mukaisesti;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että tehostetaan suojelua kutuaikoina ja 
mahdollisilla kutupaikoilla;

12. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan riittäviä resursseja (inhimillisiä, taloudellisia ja 
logistisia) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 panemiseksi kaikilta osiltaan 
täytäntöön laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, 
estämiseksi ja lopettamiseksi ja kehottaa komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyn 
tapauksissa, joissa jäsenvaltiot eivät tee näin;

13. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että laitonta kalastusta torjutaan meri-
ja sisävesialueilla, ja korostaa, että valvontamekanismien riittävyys ja niiden 
täytäntöönpano on tarkistettava;

14. korostaa, että laittoman kalastuksen torjunta on perusedellytys meren ekosysteemien 
suojelemiseksi ja ratkaisevaa aidosti kestävän kalatalouden kehittämiseksi;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harjoittamaan nollatoleranssipolitiikkaa laitonta 
kalastusta kohtaan siten, että varmistetaan kaikkien EU:hun tuotavien kalastustuotteiden 
täysi jäljitettävyys esimerkiksi niin, että kalakannoista laaditaan maailmanlaajuinen DNA-
tietokanta kalan alkuperän tunnistamiseksi ja syytteeseenpanon helpottamiseksi, ja että 
varmistetaan, että laittomasta kalastuksesta saatuja saaliita ei myydä jäsenvaltioissa tai 
tuoda niihin; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota neuvottelemaan muiden suurien 
markkinamaiden (myös Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan) kanssa siitä, miten ne voisivat 
kieltää laittoman kalan tuonnin ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat tarkoitukseltaan ja 
lähestymistavaltaan samankaltaisia EU:n LIS-säännösten kanssa;

16. panee merkille, että laittoman kalastuksen torjunta on suurelta osin poliittinen 
tahtokysymys, ja vaatii siksi jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan laittoman 
kalastuksen torjuntatoimia EU:n LIS-säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja 
vaatimaan lisää kansainvälistä huomiota ja toimia kaikin saatavilla olevin keinoin 
varsinkin kansainvälisellä tasolla, kuten WTO:ssa ja muilla tahoilla, ja erityisesti 
lisäämällä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa LIS-toiminnan seurannan, 
valvonnan ja tarkkailun parantamiseksi;

17. korostaa LIS-kalastustoiminnan avoimuuden parantamisen merkitystä ja vaatii 
jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan toimiaan LIS-kalastustoiminnan kannalta 
merkityksellisten tietojen julkaisemiseksi ja sellaisten järjestelmien perustamiseksi, joilla 
jaetaan tietoa mahdollisesti asianomaisen valtion ja kansainvälisen järjestön kanssa;
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18. korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteistyötä on tehostettava LIS-
kalastuksen torjumiseksi ja sen varmistamiseksi, että kehitysmaat kykenevät toimimaan 
EU-säännösten mukaisesti;

19. vaatii komissiota pidättäytymään Euroopan kalatalousrahaston tuesta aluksille, jotka ovat 
osallisina LIS-toiminnassa;

20. pitää tervetulleena komission päätöstä ottaa käyttöön pisteisiin perustuva lupa, sillä se on 
jäsenvaltioille lisäväline, jolla ne voivat kartoittaa säännönvastaisuudet markkinaketjun 
joka vaiheessa ja määrätä tiukkoja seuraamuksia rikkomustapauksissa; 

21. kehottaa komissiota vahvistamaan kalastuskumppanuutta kehitysmaiden kanssa 
keskittämällä huomionsa niiden seuranta- ja valvontakapasiteettiin.
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