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EHDOTUKSET

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

1. palauttaa mieliin, että komissio ehdotti 13. heinäkuuta 2011 EU:n yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) huomattavaa uudistusta, joka on avaintekijä resurssitehokas 
Eurooppa -lippulaivahankkeessa, koska sen tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen varmistaminen;

2. huomauttaa, että komissio ehdottaa YKP-uudistuspaketissa kestävään enimmäistuottoon 
perustuvan lähestymistavan käyttöönottoa kalakantojen tilan saattamiseksi terveelle 
pohjalle ja niiden säilyttämiseksi terveessä tilassa; kehottaa komissiota selkeyttämään 
kestävään enimmäistuottoon perustuvaa lähestymistapaa varsinkin monilajisten 
kalakantojen osalta;

3. katsoo, että pitkällä aikavälillä kalakantojen olisi annettava elpyä tasoille, jotka voivat 
ylittää kestävän enimmäistuoton ja synnyttää mahdollisimman korkean taloudellisen 
tuoton kestävältä pohjalta ja pitkällä aikavälillä, ja kehottaa siksi komissiota toteuttamaan 
tarpeelliset tutkimukset ja esittämään ehdotuksia, jotka perustuvat YKP:n uudistusta 
koskeviin nykyisiin ehdotuksiin ja joiden tavoitteet ovat ympäristön ja talouden kannalta 
edistyneempiä;

4. yhtyy YKP-uudistuspaketissa esitettyyn komission mielipiteeseen, että tahattomien 
saaliiden poisheittäminen on kalavarojen haaskausta; korostaa kuitenkin, että tilanteen 
parantamiseksi on pyrittävä ratkaisuihin, joista on keskusteltu kalastajien ja muiden 
sidosryhmien kanssa ja jotka on mukautettu näiden todellisiin työoloihin; kehottaa 
komissiota vahvistamaan toimenpiteitä liikakalastettujen kalakantojen säilyttämiseksi, 
jotta varmistetaan, että EU:n kalastusalan toimet ovat ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestäviä;

5. myöntää, että yksi kestävän kalastuksen toteutumisen suurimmista esteistä on edelleen 
kalastuslaivaston ylikapasiteetti; katsoo kuitenkin, että komission nykyinen ehdotus 
siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönotosta keinona vähentää kalastuskapasiteettia ja 
lisätä taloudellista kannattavuutta aiheuttamatta veronmaksajalle kustannuksia on hyvin 
kiistanalainen etenkin, kun otetaan huomioon siirrettävien kalastusoikeuksien meren 
ekosysteemeille ja alan taloudelle mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset, jotka ovat 
seurausta kalastuskapasiteetin keskittymisestä harvempien toimijoiden käsiin;

6. korostaa pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien laivastojen sosiaalista ja 
taloudellista merkitystä tietyillä alueilla ja kehottaa toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä, 
joilla tuetaan ympäristön kannalta kestävää, älykästä ja osallistavaa kasvua sekä kestävää 
kalastusta ja vesiviljelyä, joiden ympäristövaikutukset ovat alhaiset;

7. korostaa, että EU:n kalastuslaivasto on merkittävä fossiilisten polttoaineiden käyttäjä ja 
että ekologisessa suunnittelussa on edistyttävä edelleen etenkin kalastusalustusten 
tehokkaampien ja puhtaampien moottoreiden kehittämiseksi; 
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8. muistuttaa, että resurssitehokkuutta koskeva lippulaivahanke käsittää myös ekosysteemien 
suojelun; huomauttaa tässä yhteydessä, että valikoivampien kalastusvälineiden 
tutkimiseksi ja kehittämiseksi on toteutettava toimia, ja viittaa kantojen hoidon ja 
suojeltujen lajien säilyttämisen välisiin mahdollisiin yhteisvaikutuksiin;

9. painottaa, että EU:n ulkoisten toimien ja etenkin sen ulkomaankauppasuhteiden on oltava 
johdonmukaisia YKP:n periaatteiden ja tavoitteiden kanssa sekä tarjottava jäsenvaltioiden 
kalastus- ja vesiviljelyaloille tasapuoliset toimintaedellytykset.
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