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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STEFC) EU:n 
kalastuslaivastoa koskevan vuoden 2019 taloudellisen kertomuksen mukaan EU:n 
laivaston kannattavuus säilyi vuonna 2017 ja sen nettovoitto oli 1,3 miljardia euroa; 
toteaa, että tuloksen odotetaan paranevan hieman vuonna 2019, koska purkamishinnat 
ovat olleet korkeammat ja polttoaineiden hinnat ja korot ovat pysyneet alhaisina; ottaa 
huomioon, että yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) pyritään varmistamaan, että 
kalastus ja vesiviljely ovat ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä1;

B. ottaa huomioon, että 27. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa2 Euroopan 
parlamentti kehotti komissiota käynnistämään erityisen kalastuksesta riippuvaisia 
alueita koskevan tilasto-ohjelman, jossa kiinnitetään erityistä huomiota pienimuotoiseen 
rannikkokalastukseen, perinteisiin pyyntimenetelmiin ja erityisiin myyntikanaviin, 
naispuolisten äyriäistenpyytäjien, verkonkutojien ja pienimuotoisen kalastuksen ja 
siihen liittyvien toimialojen työntekijöiden työhön ja sosiaalisiin ja työolosuhteisiin, 
jotta voidaan arvioida naisten toimintaan liittyviä erityisvaatimuksia ja parantaa näiden 
luonteeltaan hyvin raskaiden ammattien sosiaalista tunnustamista;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2017 EU:ssa oli yli 150 000 kalastajaa, joista huomattavan 
osan – yli 25 prosenttia joidenkin arvioiden mukaan – arvioidaan olevan palkatonta 
työvoimaa3;

D. ottaa huomioon, että huomattava määrä kalastusalalla työskentelevistä henkilöistä on 
naisia, ja vaikka suhteellisen harvat heistä työskentelevät suoraan kalastusaluksilla, 
merkittävä osa työskentelee maissa usein epävirallisesti merellä tapahtuvan toiminnan 
tukemiseksi erityisesti pienimuotoisessa kalastuksessa; toteaa, että naisten roolia ei 
edelleenkään tunnusteta riittävästi, vaikka naisten merkitys alalla on huomattava;

E. ottaa huomioon raportit pakkotyötapauksista ja kalastusalaan liittyvästä ihmiskaupasta4;

F. ottaa huomioon, että alhaiset ja ennakoimattomat tulot, terveys- ja 
turvallisuuskysymykset ja epävarmat työolot ovat merkittäviä esteitä sille, että 
kalastusalasta tulisi nuoria työntekijöitä houkutteleva, mikä vaarantaa kalastusalan 
sukupolvien väliset siirrot ja koko kalastusalan tulevaisuuden;

G. ottaa huomioon, että teollisen kalastuksen ja pienimuotoisen kalastuksen 
kannattavuuden välinen ero on vähitellen kasvanut viime vuosina ja pienimuotoinen 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä 
kalastuspolitiikasta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. helmikuuta 2014 erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi 
yhteisessä kalastuspolitiikassa, EUVL C 285, 29.8.2017, s. 150.
3 Komission tiedonanto 11. kesäkuuta 2018 yhteisen kalastuspolitiikan tilanteesta ja vuoden 2019 
kalastusmahdollisuuksia koskevasta kuulemisesta (COM(2018)0452).
4 Kansainvälinen työtoimisto, Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries, 2013.
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kalastus kärsii eniten, mikä on johtanut sekä laivaston että kalastajien määrän jyrkkään 
vähenemiseen;

H. ottaa huomioon, että pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston osuus EU:n koko 
laivastosta on yli 60 prosenttia, se työllistää huomattavan määrän työntekijöitä ja on 
olennaisen tärkeä pienten rannikkopaikkakuntien taloudelle, jotka ovat usein 
taloudellisesti taantuneita alueita;

I. ottaa huomioon, että vuodesta 2008 lähtien EU:n kalastuslaivaston kokonaistyöllisyys 
on vähentynyt keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa, mikä johtuu osittain 
kalastuslaivaston kapasiteetin vähenemisestä5; ottaa huomioon, että kalastajien keski-
ikä on useilla alueilla yli 50 vuotta ja joillakin alueilla yli 60 vuotta, mikä osoittaa, että 
sukupolvenvaihdos on vakava ongelma, joka saattaa vaarantaa kalastustoiminnan 
jatkumisen Euroopassa lähitulevaisuudessa; ottaa huomioon, että nuorten kalastajien on 
vaikea kuvitella varmaa tulevaisuutta ja suunnitella uraa tällä alalla; ottaa huomioon, 
että vuonna 2018 75 prosenttia unionin aktiivisesta kalastuslaivastosta ja 50 prosenttia 
miehistöstä toimi pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavassa EU:n laivastossa ; 
ottaa huomioon, että pienimuotoinen kestävä kalastustoiminta on väheksyttyä; ottaa 
huomioon, että vuonna 2018 lähes kaksi kolmasosaa kaikista kuolemaan johtaneista 
työtapaturmista 27 jäsenvaltion EU:ssa tapahtui rakentamiseen, kuljetuksiin, 
varastointiin, valmistukseen, maa- ja metsätalouteen sekä kalatalouteen liittyvillä 
aloilla6;

J. ottaa huomioon, että laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä 
kalastuksesta (LIS-kalastus) annetulla nykyisellä neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 1005/20087 pyritään varmistamaan, että laittomasti pyydettyjä kaloja ei pääse 
EU:hun; ottaa huomioon, että LIS-kalastus sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien loukkaukset kulkevat usein käsi kädessä; ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltioiden on ratifioitava kalastusalan työtä koskeva ILO:n yleissopimus (ILO 
C188) neuvoston direktiivillä (EU) 2017/1598;

K. ottaa huomioon, että rannikkomatkailu, virkistyskalastus ja kulttuuriperinnön 
edistäminen ovat tärkeitä tekijöitä rannikkoalueiden kestävän kehityksen kannalta;

L. ottaa huomioon, että komission vuonna 2019 julkaisemien virallisten tietojen mukaan 
unionin laivaston keski-ikä oli 29,9 vuotta ja pienimuotoista kalastusta harjoittavan 
laivaston jopa 32,5 vuotta, millä on alusten ympäristökestävyyden sekä alusten 
turvalaitteiden ja -standardien riittävyyden ja päivittämisen kannalta merkittävä 
vaikutus;

M. ottaa huomioon, että vaikka kalastusta voidaan rajoittaa ilmastonmuutoksen vuoksi, 
syntyy myös uusia toimintoja, kuten makrolevien viljelyä, tuulipuistoja ja 
ympäristöpalveluja;

N. ottaa huomioon, että LIS-kalastus on vakava uhka maailman meriluonnonvaroille, 

5 Ibid. (COM(2018)0452).
6 Eurostat: accidents at work statistics, marraskuu 2020.
7 EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.
8 EUVL L 25, 31.1.2017, s. 12.
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koska se vähentää kalakantoja, tuhoaa meren elinympäristöjä, vääristää kilpailua, 
rankaisee epäoikeudenmukaisesti rehellisiä kalastajia ja vaarantaa rannikkoyhteisöjen 
toimeentulon;

O. ottaa huomioon, että kalastuslaivaston keskittymisen on havaittu lisääntyneen kaikkialla 
Euroopassa9;

P. katsoo, että kalastajien aktiivinen osallistuminen jätteen keräämiseen merestä ja sen 
siirtämiseen maihin on olennaisen tärkeää biologisen monimuotoisuuden ja 
kalakantojen suojelemiseksi ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mukaan lukien arvoketju, joka syntyy mereltä kerätyn jätteen 
kierrättämisestä;

1. toteaa, että rannikkoalueet ja syrjäisimmät alueet ovat perinteisesti olleet riippuvaisia 
kalastuksesta ja että niiden olisi saatava taloudellista tukea kalastusalan työpaikkojen 
lujittamiseksi ja uusien alojen kehittämiseksi sekä uusien työpaikkojen luomiseksi 
erityisesti pienimuotoisessa kalastuksessa; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kohdennettuja toimia, joilla suojellaan olemassa olevia työpaikkoja, luodaan erilaisia 
uusia työpaikkoja ja edistetään digitalisaatiota; korostaa, että on tärkeää estää 
kaikenlainen syrjintä työmarkkinoilla ja suojella ja tukea haavoittuvia ja heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä; kannattaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
yhteiskäyttöä synergioiden luomiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi;

2. pitää myönteisenä, että Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) on käytetty laajasti rannikko- 
ja maaseutualueiden elvyttämiseen tarjoamalla työmarkkinoilta syrjäytyneille 
henkilöille yksilöllisiin ja paikallisiin, työpaikkojen luomista koskeviin ja alakohtaisiin 
tarpeisiin räätälöityjä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia; huomauttaa, että 
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR) edistää kalastusta ja 
kestävää sinistä taloutta sekä sosiaalista osallisuutta, työntekijöiden liikkuvuutta ja 
kehitystä;

3. palauttaa mieliin, että sukupuolten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 2020–2025 
edellytetään, että asiaankuuluvilla EU:n varoilla tuetaan toimia, joilla edistetään naisten 
osallistumista työmarkkinoille sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa, edistetään 
investointeja hoitopalveluihin, tuetaan naisyrittäjyyttä ja torjutaan sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä;

4. korostaa brexitin sosioekonomisia vaikutuksia kalastusalaan ja kehottaa jäsenvaltioita 
osoittamaan EU:n rahoitusta työpaikkojen tukemiseen sekä kestävän kalastuksen ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen alalla;

5. kehottaa komissiota käynnistämään kiireellisiä aloitteita pakkotyön ja laittoman kaupan 
lopettamiseksi kalastusalalla;

6. korostaa covid-19-pandemian huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja sitä, 
että jäsenvaltioiden on osoitettava EU:n varoja kalastusalan ja sinisen talouden 
työpaikkojen säilyttämisen ja luomisen tukemiseen; korostaa, että näillä varoilla on 
edistettävä toimia, joilla puututaan haavoittuviin ryhmiin kohdistuviin terveyskriisin 

9 Euroopan komissio, Study on ownership and exclusive rights of fisheries means of production, helmikuu 2019.
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sivuvaikutuksiin ja erityisiin terveystarpeisiin ja joilla pyritään varmistamaan kaikkien 
terveydenhuoltopalvelujen jatkuva saatavuus;

7. tuomitsee jyrkästi kaiken vihapuheen ja vihamieliset toimet kalastajia vastaan; 
muistuttaa, että eurooppalaiset kalastajat täyttävät maailman tiukimmat ympäristön ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevat vaatimukset, että he ovat osoittaneet 
sitoutumisensa tähän painopisteeseen mukautumalla jatkuvasti uusiin ja vaativiin 
säännöksiin ja että vaikka EU:n politiikan parantaminen on vielä kesken, yhteisessä 
kalastuspolitiikassa on vuosikymmenien ajan otettu huomioon lajien järkevän hoidon 
tarve; kehottaa kalastajien ammatin molemminpuoliseen kunnioittamiseen ottaen 
huomioon heidän työnsä inhimillinen ja kulttuurinen arvo, sen strateginen luonne 
elintarvikeomavaraisuuden kannalta sekä sen vaikutus turvalliseen ja terveelliseen 
elintarvikkeiden kulutukseen sekä meriympäristön tuntemukseen ja suojeluun;

8. korostaa, että vuoden 2019 lopussa jäsenvaltiot ilmoittivat 153 miljoonan euron 
menoista kalastus- ja vesiviljelyalalla; korostaa kuitenkin, että kerätyt tiedot eivät ole 
edustavia, koska jäsenvaltiot eivät määritä tarkasti meri-, kalastus- ja vesiviljelyalalle 
osoitettuja varoja, kun ne käsittelevät alueellisia koulutus-, työllisyys- ja 
osallisuustarpeita;

9. on tyytyväinen EU:n strategisten muutosten tuomiin etuihin, erityisesti vihreisiin ja 
digitaalisiin siirtymiin, joiden odotetaan suojelevan olemassa olevia ja luovan uusia 
laadukkaita työpaikkoja alueille, jotka ovat suuresti riippuvaisia kalastuksesta, ja 
edistävän edelleen niiden taloudellista kehitystä; korostaa, että on tärkeää turvata 
perinteiset ammatit kalastusalalla, koska ne edistävät huomattavasti rannikkoyhteisöjen 
sosiaalis-taloudellista hyvinvointia, tukevat paikallista kehitystä, työpaikkojen 
säilyttämistä ja luomista sekä tuotantoketjun alku- että loppupäässä, tuoreen kalan 
tarjontaa ja perinteisen paikallisen kulttuurin säilyttämistä; katsoo, että rannikkokalastus 
on olennaisen tärkeää, koska sillä varmistetaan paitsi kulttuurisen monimuotoisuuden 
suojelu kyseisillä alueilla myös kokonaisten rannikkoyhteisöjen eloonjääminen; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta noudattaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteita, YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 14 ja Pariisin sopimuksen tavoitteita; 
korostaa, että on tärkeää antaa kalastajille mahdollisuus sopeutua näiden siirtymien 
mukanaan tuomiin muutoksiin;

10. kehottaa komissiota käynnistämään aloitteita, joilla tunnustetaan naisten työ 
kalastusalalla ja varmistetaan sukupuolten samapalkkaisuus;

11. korostaa, että kalatalousalan työntekijöille, erityisesti nuorille ja tällaisesta työstä 
kiinnostuneille henkilöille, on tärkeää tarjota oikeudenmukainen ja osallistava 
mahdollisuus saada neuvontaa, päästä laadukkaaseen palkalliseen työharjoitteluun ja 
saada ammatillista koulutusta myös työterveydestä ja -turvallisuudesta, meriympäristön, 
luonnonvarojen ja rannikkovyöhykkeiden suojelusta, saaliiden laadusta sekä saada 
markkinointi- ja hallinnointikoulutusta, jotta he voivat sopeutua uusiin 
markkinasuuntauksiin, kuten luomuelintarvikkeisiin, lyhyisiin toimitusketjuihin, 
erikoistuneeseen matkailuun ja uusien paikallisten tuotteiden myyntiin ja 
myynninedistämiseen; vahvistaa, että asianmukainen ja erityinen koulutus on 
olennaisen tärkeää, jotta nuoria voidaan kannustaa jatkamaan rannikkokalastusta ja 
perinteitä; korostaa, että nuorille on annettava kaikki asiaankuuluvat tiedot ja tuotava 
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esiin mahdollinen urakehitys, jotta he voivat osallistua täysipainoisesti kalastusalan 
toimintaan; kannustaa myöntämään EU:n varoista lisää yhdistettyä taloudellista tukea 
tällaisille, kalastuskauden ulkopuolella kaikille kalastajille tarjottaville kursseille, 
neuvonnalle, työharjoittelulle ja ammattikoulutukselle; panee merkille, että 
koulutusväylät vaihtelevat jäsenvaltioittain ja sisältävät sekä perinteisen 
lähestymistavan, jossa tietoja siirretään vanhemmilta lapsille, että virallisen (korkea-
asteen) ammatillisen koulutuksen, kun taas tarjottujen koulutusohjelmien sisältö 
vaihtelee usein jäsenvaltiosta toiseen ja joskus jopa niiden sisällä10;

12. toteaa, että kalastajien koulutuksella voi olla tärkeä rooli pyrittäessä lisäämään 
kalastustoiminnan osallistumista luonnonsuojeluun ja sen panostusta siihen sekä 
tukemaan kestävämpien kalastusmenetelmien täytäntöönpanoa ja käyttöä YKP:n 
kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevien tavoitteiden mukaisesti;

13. muistuttaa, että tutkintojen ja meriturvallisuustodistusten vastavuoroinen tunnustaminen 
EU:ssa lisää henkilöstön liikkuvuutta ja tekee merenkulkualan ammateista 
houkuttelevampia nuorelle sukupolvelle; katsoo, että todistusten tunnustaminen ei saisi 
aiheuttaa liiallisia taloudellisia ja byrokraattisia rasitteita;

14. on erittäin huolissaan laajamittaista kalastusta harjoittavien kalastajien ja pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien kalastajien elin- ja työolojen merkittävistä eroista; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään nopeisiin ja yhtenäisiin toimiin pienimuotoisen 
kalastuksen tukemiseksi ja elvyttämiseksi, sillä se on lisäksi osoittautunut 
kestävämmäksi kuin laajamittainen ja teollinen kalastus, ja se on myös talouden ja 
pienten rannikkokaupunkien identiteetin peruspilari;

15. korostaa ammattiuran jatkuvuuden ja tässä yhteydessä työpaikkojen luomisen ja 
säilyttämisen merkitystä; muistuttaa, että kalastajia olisi tuettava jatkamaan uraansa 
maissa, jos he eivät terveyssyistä, työmarkkinoiden muutoksista tai muista syistä voi 
jatkaa työskentelyä merellä; katsoo, että EU:n rahastoista, erityisesti ESR:stä, olisi 
tuettava heidän sujuvaa ammatinvaihtoaan myös elinikäisen oppimisen kautta;

16. muistuttaa, että koheesiopolitiikka on EU:n investointiväline taloudellisten, sosiaalisten 
ja alueellisten erojen vähentämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja ja erityisesti EMKVR:ää välineenä, jonka avulla 
kansalaiset saadaan paikallisella tasolla mukaan kehittämään ratkaisuja kalastusalan 
kohtaamiin haasteisiin; toteaa, että EMKVR voisi auttaa vahvistamaan edelleen unionin 
tukea kalastajille kadonneiden pyydysten ja meriroskan keräämistä varten ja siten 
osaltaan suojelemaan ja ennallistamaan merten ja rannikoiden biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemejä sekä panemaan täytäntöön muovia kiertotaloudessa 
koskevan EU:n strategian;

17. kannustaa lisäksi tukemaan menestyksekkäitä paikallisia kalatalouden toimintaryhmiä ja 
mahdollisesti laajentamaan niitä ja seuraamaan niitä paremmin ottaen huomioon osuus- 
ja yhteisötalouden tavoitteet, jotta voidaan edistää paikallisia kehitysstrategioita 
elintarviketuotannossa, parantaa luonnonvarojen käyttöä, tehdä kalastusyhteisöistä 
houkuttelevampia edistämällä palveluja ja kulttuuria sekä luoda työpaikkoja; katsoo, 

10 Kalatalousvaliokunnan tausta-asiakirja ”Tulevaisuuden kalastajat: uuden työvoimasukupolven 
houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin”, 2020, s. 10.
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että tällaisten strategioiden täytäntöönpanoa olisi tuettava EU:n rahastoista;

18. korostaa näin ollen, että on tärkeää tukea uusia markkinoita, joilla myydään kalaa ja 
muita merestä saatavia tuotteita, kuten kalastuksen sivutuotteita, joita voidaan tuottaa ja 
toimittaa muille kuin elintarvikemarkkinoille ja siten optimoida luonnonvarojen käyttöä, 
edistää kestävää kalastusta ja vähentää jätettä alalla; kehottaa yksinkertaistamaan 
terveys- ja turvallisuussäännösten mukaisia hallinnollisia ja teknisiä vaatimuksia 
tuoreen kalan paikallisten markkinoiden kehittämiseksi, jotta voidaan tehostaa 
suoramarkkinointi- ja kotijakelupalveluja erityisesti mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille, sillä näin paikallisyhteisö voi säilyttää suuremman osuuden 
saaliinsa arvosta;

19. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan kestävää pienimuotoista kalastusta yhteisötalouden 
toimintapolitiikoilla kestävän kehityksen tavoitteen 14 täytäntöönpanemiseksi; kehottaa 
lisäksi jäsenvaltioita tukemaan komission ehdotusta EU:n 
kalastuksenvalvontajärjestelmästä, jotta voidaan vahvistaa nykyisiä jäljitettävyyttä 
koskevia säännöksiä ja parantaa alkuperätodistuksia, sillä ne voivat edistää kalavarojen 
kestävämpää hallintaa ja avata korkeamman lisäarvon markkinoita;

20. kannustaa alan digitalisoinnin jatkamista, minkä pitäisi mahdollistaa kalastajien ja 
asiakkaiden parempi yhteistyö ja lisätä kalastustuotteiden jäljitettävyyttä ja varmistaa 
kalakantojen parempi hoito; korostaa tässä suhteessa koulutuksen saatavuuden arvoa, ja 
katsoo, että koulutusta voitaisiin tukea EU:n varoilla;

21. on erittäin huolissaan kalastusalan työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä terveydestä, 
jolle aiheutuu vaaraa paitsi avomerellä työskentelystä myös sellaisten alusten 
käyttämisestä, jotka eivät täytä nykyisiä turvallisuusmääräyksiä, mikä lisää heidän 
altistumistaan työtapaturmille, vakavat onnettomuudet mukaan luettuina; kehottaa siksi 
toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan turvalliset ja kunnolliset työolot kaikille alan 
työntekijöille sekä tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeudenmukaisen kilpailun 
kalastusyritysten välillä maailmanlaajuisesti eurooppalaisia normeja heikentämättä; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan asianmukaisesti laivastojen turvallisuuden ja työolojen 
parantamista ympäristön kestävyyttä koskevien vaatimusten mukaisesti ja kiinnittämään 
erityistä huomiota pienimuotoiseen kalastukseen erityisesti saarialueilla ja 
syrjäisimmillä alueilla, joilla alusten keski-ikä on huomattavasti korkeampi kuin 
teollisessa kalastuksessa; suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen pyrkiä 
sopimukseen kalastusalusten turvallisuudesta;

22. ilmaisee huolensa kalastuksen tilanteesta Itämerellä; korostaa, että Itämeren kalakantoja 
on elvytettävä; kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan olemassa olevia työpaikkoja;

23. palauttaa mieliin kaikkien kalastusalan työntekijöiden oikeuden järjestäytyä ja 
muistuttaa komissiota sen lausunnosta, jonka mukaan työehtosopimusneuvottelujen 
olisi oltava kultainen standardi kaikissa jäsenvaltioissa11;

24. ilmaisee huolensa kalastusalan työvoiman ikääntymisestä ja kehottaa luomaan 
kannustimia nuoremman sukupolven houkuttelemiseksi alalle; kehottaa jäsenvaltioita 

11 Euroopan komission lehdistötiedote ”Advancing the EU social market economy: adequate minimum wages for 
workers across Member States”, 28. lokakuuta 2020.
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edistämään sukupolvenvaihdosta tukemalla ihmisiä, jotka haluavat aloittaa uran 
kalastusalalla, ja käsittelemään sellaisia kysymyksiä kuin yrityksen alkuvaiheen korkeat 
kustannukset, kalastusmahdollisuuksien jakomenetelmät, tulojen epävakaus, 
sukupuolten tasa-arvo ja epävarmuus uran kestosta; pitää myönteisinä EU:n rahoittamia 
hankkeita, kuten ensimmäisten alusten hankintaa koskevaa EMKVR:n mukaista 
aloitetta, joilla pyritään luomaan yhteyksiä nuoriin erityisesti suunniteltujen ohjelmien 
avulla ja innostamalla heitä ryhtymään kalastusalan ammatteihin12; toteaa, että 
jäsenvaltioiden olisi käsiteltävä kohtuullisia palkkoja ja tuloja kalastusalalla koskevaa 
kysymystä; kehottaa STEFC:tä sisällyttämään YKP:hen indikaattoreita, jotka liittyvät 
yleisiin sosiaalisiin tavoitteisiin, erityisesti työntekijöiden suojeluun, koulutukseen, 
ansaitsemiseen ja turvallisuuteen;

25. korostaa kalastusalalla naisten roolia, joka on usein sivuutettu tai tuskin näkyvä mutta 
joka on olennaisen tärkeä kalastusalusten logistisessa ja hallinnollisessa tuessa sekä 
kalan kaupan pitämisessä ja jalostuksessa; korostaa, että toimissa nuorten 
houkuttelemiseksi kalastustoimintaan on varmistettava sukupuolten tasa-arvo ja niissä 
on otettava huomioon naisten asema kalastusalalla kokonaisuudessaan aina 
kalanpyynnistä alusten hallinnointiin, vesiviljelyyn, markkinointiin ja kalastustuotteiden 
jalostukseen sekä naisten rooli tieteessä ja hallinnossa;

26. kehottaa YKP-asetuksen 17 artiklan täysimääräistä täytäntöönpanoa 
sukupolvenvaihdoksen varmistamiseksi ja riittävien kalastusmahdollisuuksien 
myöntämiseksi nuorille kalastajille;

27. korostaa, että kalastusalan ympäristökestävyyttä koskevien korkeiden vaatimusten 
edistäminen on ratkaisevan tärkeää uuden sukupolven kalastajien houkuttelemiseksi ja 
alan pitkän aikavälin taloudellisen vakauden varmistamiseksi;

28. katsoo, että esteettömän työympäristön takaaminen myös kalastusalalla, jotta sekä 
nykyiset että entiset kalastajat ja muut kalastusteollisuuden työntekijät, jotka kärsivät 
fyysisestä tai henkisestä vammasta, integroituisivat uudelleen työmarkkinoille, lisäisi 
sosiaalista osallisuutta ja auttaisi luomaan lisää tulonmuodostuksen kannustimia 
kalatalousalalla ja kalastusyhteisöissä;

29. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tukemaan vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia käyttää mukautuvia kalastus- ja ulkoiluvälineitä; kehottaa perustamaan 
eurooppalaisen tietokannan kalatalousalan työtapaturmista ilmoittamista varten;

30. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen ennalta arvaamattomaan vaikutukseen, joka 
brexitillä voi olla kalastusalaan erityisesti rannikkoalueilla, joilla kalastuslaivastojen 
tilanne on pahin; katsoo, että tämä vaikutus ei kohdistu ainoastaan kalastusaluksiin ja 
niiden kalastajiin vaan koko yhteisöön ja rannikkoalueiden työllisyyteen.

12 Katso esimerkiksi sellaisia hankkeita kuin Blå omsorg (Blue care) – servicemodell för utsatta barn och unga i 
Österbotten Suomessa.
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