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LYHYET PERUSTELUT

Merentakaiset maat ja alueet (MMA) ovat Atlantilla, antarktisella ja arktisella alueella, 
Karibialla, Intian valtameressä ja Tyynellämerellä sijaitsevia saaria. Saaret ovat perustuslain 
nojalla riippuvuussuhteessa neljään EU:n jäsenvaltioon, jotka ovat Tanska, Ranska, 
Alankomaat ja Yhdistynyt Kuningaskunta.

EU:n tavoitteena on uudistaa merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön 
periaatteita. Uuden lähestymistavan avulla on tarkoitus edistää merentakaisten maiden ja 
alueiden kestävää kehitystä ottaen huomioon niiden ominaispiirteet.

Kalastusalalla EU:n on merkittävästi tuettava merentakaisten maiden ja alueiden paikallisia 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja tarkkailujärjestelmiä, joilla voidaan torjua laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) ja siihen liittyvää kaupankäyntiä. 
On myös erittäin tärkeää toimia tehokkaassa yhteistyössä alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa ja niiden keskuudessa, jotta LIS-kalastuksen 
torjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa voidaan edistää. LIS-kalastus on tällä hetkellä yksi 
vakavimmista uhista kalakantojen kestävyydelle.

EU:n ja merentakaisten maiden ja alueiden välisellä yhteistyöllä rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon alalla on pyrittävä siihen, että taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
toiminnot, kuten kalastus, vesiviljely, matkailu ja meriliikenne, sovitetaan yhteen meri- ja 
rannikkoalueiden voimavarojen kanssa uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden osalta 
ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutukset.

EU:n ja merentakaisten maiden ja alueiden välisellä yhteistyöllä merialalla on edistettävä 
merialan ja biotekniikan osaamista, tietoisuutta merienergiasta ja merivalvonnasta, 
rannikkoalueiden käytöstä ja hoidosta sekä ekosysteemipohjaisesta hallinnoinnista.

EU:n ja merentakaisten maiden ja alueiden välisen yhteistyön kalakantojen kestävän hoidon 
alalla on perustuttava vastuuntuntoiseen kalastuksenhoitoon kalakantojen suojelussa ja 
kestävässä hoidossa. Molempien tahojen on kuultava toisiaan säännöllisesti meren elollisten 
luonnonvarojen suojelusta ja hoidosta sekä vaihdettava tietoja näiden luonnonvarojen tilasta.

Merentakaisten maiden ja alueiden suurimpana haasteena on niiden talouksien ja 
yhteiskuntien kestävän kehityksen varmistaminen lisäämällä niiden kilpailukykyä, 
vähentämällä niiden haavoittuvuutta, tekemällä yhteistyötä naapureiden kanssa ja 
mahdollisuuksien mukaan yhdentymällä alueellisiin talouksiin ja/tai maailmantalouteen. EU:n 
haasteena taas on merentakaisten maiden ja alueiden tukeminen kyseisten tavoitteiden 
saavuttamisessa käyttämällä niiden tarpeisiin, realiteetteihin, ominaispiirteisiin ja 
moninaisuuteen mukautettua toimintakehystä.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Esitys päätökseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston esitys Tarkistus

b) kalakantojen suojelua koskeva 
vuoropuhelu ja yhteistyö, mukaan lukien 
toimenpiteet laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen 
torjumiseksi ja tehokas yhteistyö 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
niiden kanssa. Vuoropuheluun ja 
yhteistyöhön kuuluvat valvonta- ja 
tarkastusjärjestelmät, -kannustimet ja 
-velvoitteet kalastuksen ja 
rannikkoympäristöjen tehokkaamman 
hoidon toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

b) kalakantojen suojelua koskeva 
vuoropuhelu ja yhteistyö, mukaan lukien 
toimenpiteet laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen 
torjumiseksi ja tehokas yhteistyö 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
niiden kanssa. Vuoropuheluun ja 
yhteistyöhön kuuluvat valvonta- ja 
tarkastusjärjestelmät, -kannustimet ja -
velvoitteet kalastuksen ja 
rannikkoympäristöjen tehokkaamman 
hoidon toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. 
Vuoropuhelun ja yhteistyön ohessa 
komission on lisättävä pyrkimyksiä 
kestävän kalastuksenhoidon edistämiseksi 
tukemalla paikallisia seuranta- ja 
tarkkailujärjestelmiä sellaisten 
kumppanuussopimusten avulla, jotka 
tehdään Euroopan unioniin 
assosioituneiden merentakaisten maiden 
ja alueiden kanssa.

Or. it

Perustelu

LIS-kalastus on tällä hetkellä yksi vakavimmista uhista kalakantojen kestävyydelle sekä 
maailman valtamerten biologiselle monimuotoisuudelle. Lisäksi LIS-kalastukseen liittyvä 
kaupallinen toiminta aiheuttaa epäreilua kilpailua, josta lainkuuliaiset kalastajat joutuvat 
kärsimään, sekä taloudellisia ongelmia kalastusyhteisölle, kuluttajille ja koko alalle. Tämän 
vuoksi on tarpeen vahvistaa komission ja Euroopan unioniin assosioituneiden merentakaisten 
maiden ja alueiden välistä koordinointia ja yhteistyötä, jotta LIS-kalastusta voidaan torjua 
tehokkaasti.


