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EHDOTUKSET

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

1. on tyytyväinen siihen, että valkoisessa kirjassa korostetaan kaikkien ekosysteemien 
palautumiskyvyn parantamista olennaisena keinona suojautua ilmastonmuutoksen 
äärimmäisimmiltä vaikutuksilta;

2. toistaa, että ihmisen aiheuttamilla kasvihuonekaasupäästöillä on kauaskantoisia 
vaikutuksia meriympäristön monimutkaiseen dynamiikkaan ja että meren ekosysteemit, 
jotka ovat jo kärsineet pilaantumisesta sekä riittämättömästi säännellystä, laittomasta, 
ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta, kärsivät myös kohonneista 
lämpötiloista, merenpinnan noususta, suolapitoisuuden ja happamuuden muutoksista, 
mahdollisista merivirtojen muutoksista sekä muutoksista elollisten vesiluonnonvarojen 
(kalat, simpukat, äyriäiset jne.) alueellisessa jakautumisessa sekä niiden leviämisessä 
vesipatsaassa; palauttaa lisäksi mieliin, että tieteellisissä malleissa ennustetaan ilmakehän 
lämpötilan ja merenpinnan nousevan edelleen ja että tehokkain keino ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;

3. palauttaa mieliin, että viimeisten sadan vuoden aikana ilmakehän lämpötila on noussut 
0,6 astetta ja merenpinta keskimäärin 0,17 metriä ja että näiden asioiden tutkimusta 
varten käytetyt tieteelliset mallit osoittavat näiden arvojen nousevan edelleen kuluvalla 
vuosisadalla;

4. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen mahdollisilla vaikutuksilla voi olla tuhoisia 
seurauksia Euroopan suljetuille merialueille, kuten Itämerelle; toteaa, että eräiden 
tieteellisten tutkimusten mukaan meriveden suolapitoisuus laskee 8–50 prosenttia ja 
pintaveden lämpötila nousee 2–4 astetta, ja että jos nämä tiedot pitävät paikkansa, suuri 
osa merien eläimistöstä ja kasvistosta on vaarassa tuhoutua;

5. huomauttaa, että ihmisen toiminnasta johtuvien ympäristöpaineiden aiheuttama joidenkin 
Euroopan kalakantojen nopea ehtyminen rapauttaa kalatalousalan ekologista ja 
taloudellista perustaa ja tekee meren ekosysteemit entistä alttiimmaksi 
ilmastonmuutokselle ja heikentää siten niiden sopeutumiskykyä1; toteaa lisäksi, että 
kalatalousalan on mukauduttava ilmastonmuutokseen ottaen huomioon kestävän 
kehityksen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat;

                                               
1 Vihreä kirja: Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus (KOM(2009)0163).
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6. toteaa, että ilmastonmuutos ja sen myötä koralliriuttojen nopea pieneneminen ja 
kalkkikuoristen eläinten määrän väheneminen, muutokset lajien lisääntymisketjuissa ja 
sukupuolijakaumassa sekä valtameren happamoituminen vaarantavat entisestään 
kalakantojen säilymisen1 ja heikentävät valtamerten kykyä absorboida hiilidioksidia2, 
mikä taas lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia ja kiihdyttää ilmastonmuutosta3;

7. toteaa lisäksi, että merenpinnan korkeuden muutoksilla on arvaamattomia vaikutuksia 
merten ekosysteemeihin ja vuorovesialueisiin ja että ne vahingoittavat laajan 
alkutuotannon alueita sekä monien lajien lisääntymis-, rekrytoitumis- ja suoja-alueita ja 
siten kalastus- ja vesiviljelytoimintaa ja merten biologista monimuotoisuutta; muistuttaa 
lisäksi, että kyseiset ekosysteemit ovat myös herkkiä suolapitoisuuden ja veden 
lämpötilan vaihteluille, jotka ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen seurauksena;

8. toistaa, että monet meren eliöt (kalat, simpukat, äyriäiset jne.) vaeltavat 
luonnonmaantieteelliseltä vyöhykkeeltä toiselle, mikä voi johtaa kotoperäisten lajien 
häviämiseen tietyltä alueelta, jonne tulee niiden sijaan vierasperäisiä lajeja; toteaa, että 
kyseisillä muutoksilla voi olla huomattavia vaikutuksia kalatalousalaan, jolle voi olla 
vaikeaa sopeutua uuteen biologiseen ja taloudelliseen todellisuuteen;

9. toteaa, että ilmastonmuutoksesta saattaa koitua vakavia taloudellisia seurauksia Euroopan 
teolliselle ja pienimuotoiselle kalastukselle; kehottaa sen vuoksi kiinnittämään huomiota 
vaihtoehtoisiin kalastusalan hallintajärjestelmiin ja vähentämään Euroopan 
kalastuslaivastojen eri osien kapasiteettia, jotta päästään uusiin ilmasto-oloihin 
mukautettuihin kestäviin kalastus- ja vesiviljelykäytäntöihin;

10. painottaa, että kalastussatamat ja vesiviljelylaitteistot ovat erittäin herkkiä merenpinnan 
nousulle, koska kyseiset infrastruktuurit sijaitsevat yleensä aivan rantaviivan tuntumassa; 
painottaa myös kyseisten infrastruktuurien taloudellista ja sosiaalista merkitystä; kehottaa 
komissiota näin ollen kiinnittämään erityistä huomiota kyseisiin infrastruktuureihin 
liittyviin sopeuttamis- ja riskinarviointitoimiin sekä punnitsemaan tarkasti, millaisia 
taloudellisia kustannuksia syntyisi siitä, ettei näitä infrastruktuureja sopeuteta 
ilmastonmuutokseen;

11. toteaa, että pienimuotoinen rannikkokalastus saattaa myötävaikuttaa merkittävästi 
rannikkoyhteisöjen kestokykyyn, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
elintarviketurvaan edellyttäen, että käytetään kestäviä pyyntitapoja; katsoo, että kaikkia 
laivastotyyppejä olisi kannustettava investoimaan entistä ympäristöystävällisempään 
tekniikkaan; korostaa myös kalastusalan merkitystä rannikkoyhteisöjen sosiaaliselle ja 
kulttuuriselle yhteenkuuluvuudelle;

12. pitää valitettavana, että kehittynyt ja hyvin toimiva rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito, johon kaikki relevantit hallintotasot osallistuvat, on edelleenkin harvinaisuus4; 
kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan, että rannikkoalueiden yhdennettyä 

                                               
1 FAO, Technical paper 530 (2009) "Climate change implications for fisheries and aquaculture".
2 Merten hiilen absorbointikyky heikkeni 10 prosentilla vuosina 2000–2007.
3"Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon", UNEP, FAO and IOC, 2009.
4 Komission tiedonanto – Kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arviointi rannikkoalueiden 
yhdennetystä käytöstä ja hoidosta Euroopassa (KOM(2007)0308).
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käyttöä ja hoitoa koskevat suositukset1 päivitetään, vahvistetaan ja pannaan täytäntöön 
yhdennetyn meripolitiikan laajemmassa yhteydessä, jossa kootaan yhteen kaikki meriä ja 
valtameriä koskevat alakohtaiset politiikat; korostaa lisäksi, että prosessiin on otettava 
mukaan kalastus- äyriäis- ja vesiviljelyala, koska nämä ovat rannikkoalueilla tärkeitä 
toimialoja;

13. kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan, että meristrategioita, joissa ihmisen 
toiminnan hallintaan sovelletaan ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa, kehitetään ja 
toteutetaan niin, että voidaan saavuttaa direktiivissä 2008/56/EY tarkoitettu 
meriympäristön hyvä tila;

14. kehottaa komissiota näin ollen toteuttamaan tutkimuksia viherlevien esiintymisestä ja 
niiden vaikutuksesta kalatalousalaan; pyytää komissiota toteuttamaan myös tutkimuksen 
siitä, kuinka ilmaston lämpenemisestä johtuvat merivirtojen ja vuorovesikierron 
muutokset ovat vaikuttaneet tiettyjen merilajien siirtymiseen paikasta toiseen;

15. kehottaa komissiota toteuttamaan tieteellisiä tutkimuksia pohjoisten merten kalavaroista, 
edistämään varovaisuusperiaatteen mukaista kestävää kalastusta kyseisillä alueilla ja 
kieltämään kaiken uuden kalastustoiminnan arktisilla alueilla kunnes alueelliset 
kalastusjärjestöt ovat vahvistaneet asiaankuuluvat säännöt;

16. painottaa, että edessä olevan vakavan ilmastonmuutosongelman ratkaisun on perustuttava 
ensisijaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä luonnollisten ekosysteemien, 
maapallon tärkeimpien hiilinielujen, suojeluun ja laajentamiseen ja että meren ja maan 
ekosysteemien palautumiskyky riippuu yhtä lailla biologisen monimuotoisuuden 
suojelusta kuin riittävien populaatioiden ja niiden elinympäristöjen säilyttämisestä;

17. kehottaa komissiota huolehtimaan riittävästä rahoituksesta ekosysteemien suojelulle ja 
varmistamaan, että kalastajille korvataan heille ilmastonmuutoksesta aiheutuvat 
tulonmenetykset;

18. katsoo, että on varmistettava riittävä rahoitus tutkimukselle, joka tuottaa 
päätöksentekijöille tietoa ilmastonmuutoksesta ja kalastus- ja vesiviljelyalasta; korostaa, 
että tutkimuksen ja sitä seuraavan toiminnan olisi oltava monitieteellistä ja siinä olisi 
käsiteltävä kaikkia kalastus- ja vesiviljelyalalle paineita aiheuttavia tekijöitä, kuten 
rannikoiden ja syvänmeren pilaantuminen, teollisuuden ja maatalouden päästöt, jokien 
juoksun muuttaminen, ruoppaus, satamatoiminnot, meriliikenne ja matkailu, ja 
sovellettava yhdennettyä ja ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa;

19. kehottaa komissiota varmistamaan, että ekosysteemien palautumiskykyyn perustuvat 
sopeuttamistoimet sisällytetään yhteisön kantaan kalastusta ja meriympäristöä koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa ja erityisesti kalastuskumppanuussopimuksiin ja 
alueellisten kalastusjärjestöjen toimintaan;

20. kehottaa komissiota osallistumaan aktiivisesti ilmastonmuutossopimukseen (UNFCCC) 
liittyvän niin sanotun sinisen hiilidioksidirahaston perustamiseen; painottaa, että kyseisen 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2002, Euroopan rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa, EYVL L 148. 6.6.2002, s. 24.
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rahaston olisi tarkasteltava rannikkojen ja merien ekosysteemien suojeluun ja hoitoon 
sekä merten hiilidioksidin sitomiseen tähtääviä rahoitus- ja koordinointimekanismeja 
osana kokonaisvaltaista merien hoidon suunnittelua;

21. korostaa, että kalatalousalan kyky sopeutua kalakantojen tuottavuuden ja 
rekrytoitumisen vaihteluihin riippuu seuraavista tekijöistä:

– pyyntikapasiteetin sopeuttaminen meriluonnonvarojen tuottavuuteen niiden vähiten 
tuottavassa vaiheessa

– vaihtoehtoisten kalavarojen saatavuus
– investoinnit joustavaan tekniikkaan, kuten monikäyttöaluksiin, tai joustaviin 

jalostusketjuihin
– mahdollisuus vaihtoehtoisiin elinkeinoihin vähäisen tuottavuuden aikoina1.

                                               
1 FAO (2007): Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and 
priorities.
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