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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa järkevän hallinnoinnin tärkeyttä kalatalousalalla, jotta hillittäisiin 
liikakalastusta ja tuhoisia kalastustekniikoita ja estettäisiin, että ympäristöhaitat tuhoavat 
meren elämää erityisesti tonnikalan pyyntialueilla, jotka ovat Tyynenmeren mailla 
maailman rikkaimmat kalastusalueet; 

2. on tyytyväinen komission ehdotukseen lisätä ponnisteluja kestävän kalastuksen 
hallinnoinnin edistämiseksi tukemalla paikallisia seuranta-, tarkastus- ja 
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valvontajärjestelmiä kalastuskumppanuussopimusten kautta alueella ja alueen 
kolmansien maiden ja Euroopan unioniin assosioituneiden merentakaisten maiden 
(Ranskan Polynesia, Uusi-Kaledonia, Wallis- ja Futunasaaret ja Pitcairn) kanssa;

3. panee tyytyväisenä merkille alueellisen lähestymistavan, jonka Tyynenmeren maat ovat 
omaksuneet alueensa tonnikalanpyynnin hoidossa perustamalla uuden alueellisen 
kalastusjärjestön eli Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC); katsoo, 
että komission olisi neuvoston vuonna 2001 tekemän päätöksen mukaisesti jatkettava 
kahdenkeskisiä neuvotteluja alueen maiden kanssa tavoitteena luoda yhteisön 
tonnikalalaivastolle sopimusverkosto, joka on vastaava kuin Intian valtamerellä jo on;

4. katsoo, että pääsy tälle alueelle on tärkeää yhteisön tonnikalalaivaston kehittämiselle 
pitkällä aikavälillä; panee tätä varten tyytyväisenä merkille tieteellisten tutkimusten 
johtopäätökset, joissa osoitetaan, että kantojen yleistila on tyydyttävä;

5. tunnustaa, että Euroopan unionin taloudellinen apu on tärkeää alueen paikallisen 
kalastuksen kehityksen edistämisessä, sillä kalastus on suurin tulonlähde Tyynenmeren 
maille ja varsinkin valtioille, joilla on alhaisempi bruttokansantulo, kuten Kiribati, 
Marshallinsaaret, Mikronesia ja Tuvalu;

6. korostaa, että on tärkeää torjua laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, 
joka tällä hetkellä on kaikkein vakavin uhka kalakantojen kestävyydelle;

7. kehottaa Euroopan unionia ja Tyynenmeren alueen valtioita tukemaan FAO:n 
kansainvälistä suunnitelmaa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen torjumiseksi; katsoo, että tämän pitää olla etusijalla tehtäessä sopimuksia 
kolmansien maiden kanssa;

8. kehottaa Euroopan unionia ja Tyynenmeren alueen valtioita toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä, jotta laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastustoiminta eliminoidaan 
alueelta pitäen tarkkaa huolta niille satama- ja/tai lippuvaltiona kuuluvien velvoitteiden 
noudattamisesta;

9. katsoo, että kaikkiin kalastussopimuksiin olisi sisällytettävä yksioikeuslauseke, jolla 
varmistetaan hyvät käytäntötavat epäreilun kilpailun torjumiseksi yhteisön toimijoiden 
välillä.
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