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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, ettei mikään maa pysty yksinään käsittelemään varsinkaan merten 
ekosysteemeissä tapahtuvan biologisen monimuotoisuuden häviämisen ongelmaa ja että 
jäsenvaltioiden hallitusten on tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava ponnistelujaan 
tehokkaammin tämän maailmanlaajuisen ongelman hoitamiseksi; korostaa, että biologista 
monimuotoisuutta koskevan politiikan päättäväinen toimeenpano hyödyttää niin 
yhteiskuntaa kuin talouttakin;

2. huomauttaa, että valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät Johannesburgin kestävän 
kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 sitoumuksen säilyttää kalakannat niiden 
tasojen yläpuolella tai palauttaa ne niiden tasojen yläpuolelle, jotka voivat tuottaa 
kestävän enimmäistuoton, vuoteen 2015 mennessä komission ehdottaman yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistuspaketin säännösten mukaisesti; 

3. kehottaa komissiota edelleen kehittämään kestävään enimmäistuottoon perustuvaa 
lähestymistapaa ja ottamaan huomioon kaikki kalakantoihin liittyvät näkökohdat, 
erityisesti koon, iän ja lisääntymistilan, käsittelemään monilajisia kalavaroja koskevia 
kysymyksiä ja ottamaan huomioon ekosysteemien vuorovaikutuksen;

4. korostaa luotettaviin ja riittäviin tietoihin perustuvien tieteellisten lausuntojen merkitystä 
tehokkaalle ja kestävälle kalastuksenhoidolle; korostaa, että tarvitaan tietoja hyvin 
monenlaisista ekosysteemin muuttujista, jotta voidaan kehittää ekosysteemiin perustuva 
lähestymistapa kalatalouteen, ja kehottaa jäsenvaltioita ponnistelemaan huomattavasti 
enemmän tällaisten tietojen keräämiseksi ja toimittamiseksi;

5. pitää myönteisenä vuoteen 2020 ulottuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa EU:n 
uutta strategiaa, erityisesti sen tavoitetta 4, joka koskee kalakantojen optimaalista hoitoa;

6. on tyytyväinen siihen, että sitoudutaan välttämään ei-toivottujen lajien sivusaaliit, 
suojelemaan merien herkkiä ekosysteemeitä ja lopettamaan saaliiden poisheittäminen;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön ja 
rahoittamaan tämän uuden strategian ja varmistamaan, että jokainen EU:n rahoitustoimi 
on sopusoinnussa biologista monimuotoisuutta ja vesien suojelua koskevan lainsäädännön 
kanssa;

8. korostaa, että vuoteen 2020 ulottuvan EU:n uuden biologista monimuotoisuutta koskevan 
strategian kuuden tavoitteen saavuttaminen riippuu EU:n jo laatimien sääntöjen 
noudattamisesta sekä relevanttien aloitteiden ja ohjelmien, erityisesti Natura 2000 
-suojelualueiden ja LIFE+ -ohjelman, asianmukaisesta hallinnoinnista; vaatii, että Natura 
2000 -alueille varmistetaan asianmukainen rahoitus uudella rahoituskaudella;
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9. korostaa, että tämä uusi strategia ei vielä merkitse EU:n biologista monimuotoisuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen sitoutumisen joutumista todelliselle koetukselle 
eikä se ole todellinen avain tähän kysymykseen, vaan pikemminkin siinä roolissa ovat 
tulevat yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan uudistukset sekä monivuotinen 
rahoituskehys; huomauttaa edelleen, että ensimmäisen strategian epäonnistuminen johtui 
biologisen monimuotoisuuden suojelun riittämättömästä liittämisestä EU:n muuhun 
politiikkaan;

10. kehottaa komissiota laatimaan luotettavia indikaattoreita mittaamaan ympäristön 
kestävyyttä, mukaan lukien meri- ja rannikkoympäristöjen kestävyys, jotta edistystä 
biologisen monimuotoisuuden suojelun kokonaistavoitteen saavuttamisessa voidaan 
arvioida;

11. katsoo, että merten biologisen monimuotoisuuden suojelu on otettava käsiteltäväksi 
korkeimmalla tasolla kesäkuussa 2012 Rio de Janeirossa pidettävässä 
Rio+20 -huippukokouksessa;

12. on tyytyväinen maailman kalakantojen kestävyyden varmistamista koskevaan YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselmaan, joka hyväksyttiin 6. joulukuuta 2011 ja jossa 
korostetaan, että tarvitaan pikaisia toimia, jotta maailman merten ja valtamerten kestävä 
käyttö voidaan varmistaa;

13. pitää myönteisenä marraskuussa 2011 esitettyä neljän YK:n järjestön (UNESCO, FAO, 
UNDP ja IMO) laatimaa suunnitelmaa maiden kannustamiseksi uudistamaan 
sitoutumisensa merten tilan heikentymisen rajoittamiseen ja sellaisia uhkia koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseen kuten liikakalastus, pilaantuminen ja biologisen 
monimuotoisuuden vähentyminen.
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