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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 kertomuksen1 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 korkeammat ja polttoaineiden hinnat ja korot pysyvät alhaisina;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2017 EU:ssa työskenteli kalastusalalla suoraan 
151 981 kalastajaa, joista arvioiden mukaan vähintään 43 747 oli palkatonta 
työvoimaa2;

C. ottaa huomioon, että vuodesta 2008 lähtien EU:n laivaston kokonaistyöllisyys on 
vähentynyt keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa, mikä johtuu osittain laivaston 
kapasiteetin vähenemisestä; 

1. toteaa, että kalastuksesta perinteisesti riippuvaisten rannikkoalueiden olisi saatava 
taloudellista tukea, jotta voidaan kehittää uusia aloja ja luoda uusia työpaikkoja, ja 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kohdennettuja politiikkoja monipuolisten 
työpaikkojen luomiseksi ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseksi; tukee lisäksi 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja uuden elpymisrahaston yhdistettyä käyttöä 
rannikkoalueilla;

2. panee merkille, että ESR:ää on käytetty laajasti rannikko- ja maaseutualueiden 
elvyttämiseen tarjoamalla työmarkkinoilta syrjäytyneille henkilöille paikallisiin 
tarpeisiin ja aloihin räätälöityjä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia; ottaa 
huomioon, että EMKR edistää kalastusta ja meritaloutta sekä sosiaalista osallisuutta ja 
kehitystä;

3. korostaa covid-19-pandemian huomattavia taloudellisia vaikutuksia ja sitä, että 
jäsenvaltioiden on osoitettava unionin varoja kalastusalan työpaikkojen säilyttämisen ja 
luomisen tukemiseen;

4. on tyytyväinen EU:n strategisten muutosten lisäarvoon, erityisesti vihreisiin ja 
digitaalisiin siirtymiin, joiden odotetaan luovan uusia työpaikkoja rannikkoalueille ja 
edistävän edelleen niiden taloudellista kehitystä; 

5. korostaa, että on tärkeää tarjota kalastusalan työntekijöille ja tällaisesta työstä 
kiinnostuneille mahdollisuus kursseihin, neuvontaan, harjoitteluun ja ammatilliseen 
koulutukseen, jotta he voivat mukautua uusiin markkinasuuntauksiin (esimerkiksi 
luomuelintarvikkeet, erikoistunut matkailu, paikallisten tuotteiden myynti ja 

1 STEFC 2019 Annual Report (STECF 19-06).
2 Palkatonta työvoimaa koskevat luvut eivät sisällä Belgiaa ja Ranskaa.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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myynninedistäminen uuden teknologian avulla); 

6. 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;

7. 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 unionin rahastoista, erityisesti ESR:stä, olisi 
tuettava niiden sujuvaa ammatinvaihtoa;

8. muistuttaa, että EU:n koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointipolitiikka 
taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämiseksi; kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita ja komissiota käyttämään myös hätätilanteen tukivälineen (ERI-rahastot) 
varoja ja erityisesti EMKR:ää välineenä, jonka avulla kansalaiset saadaan paikallisella 
tasolla mukaan kehittämään ratkaisuja kalastusalan kohtaamiin haasteisiin;

9. kannustaa kehittämään edelleen menestyksekkäitä paikallisia toimintaryhmiä, jotka ovat 
paikallisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotka vastaavat paikallisista 
kehittämisstrategioista paikallisessa elintarviketuotannossa, parantavat luonnonvarojen 
käyttöä, tekevät maaseudusta houkuttelevamman tuottamalla lisää palveluja ja 
kulttuuritoimintaa sekä luovat työpaikkoja; katsoo, että tällaisten strategioiden 
täytäntöönpanoa olisi tuettava unionin rahastoista;

10. korostaa näin ollen, että on tärkeää tukea uusia kalan ja muiden merestä saatavien 
tuotteiden myyntimarkkinoita ja yksinkertaistaa hallinnollisia ja teknisiä vaatimuksia 
tuoreen kalan paikallisten markkinoiden kehittämiseksi; kannustaa jatkamaan alan 
digitalisointia, jonka pitäisi mahdollistaa parempi yhteistyö kalastajien ja asiakkaiden 
välillä sekä pyydettyjen kalojen ja muiden merestä saatavien tuotteiden parempi 
hallinnointi ja jätteiden syntymisen ehkäiseminen; korostaa, että on tärkeää saada tätä 
koskevaa koulutusta, jota tuetaan EU:n varoilla; 

11. on erittäin huolissaan kalastajien terveydestä, kun otetaan huomioon heidän vaikeat ja 
stressaavat työolonsa sekä heidän altistumisensa työperäisille loukkaantumisille; 
kehottaa siksi toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan turvalliset ja ihmisarvoiset 
työolot alan työntekijöille;

12. on huolissaan kalastusalan työvoiman ikääntymisestä ja kehottaa luomaan kannustimia 
nuoremman sukupolven houkuttelemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, 
joilla poistetaan esteet alan uran aloittamiselta, kuten yrityksen perustamisen korkeat 
alkukustannukset, tulojen epävakaus ja epävarmuus uran kestosta; pitää myönteisinä 
EU:n rahoittamia hankkeita, joilla pyritään luomaan yhteyksiä nuoriin erityisesti 
suunniteltujen ohjelmien avulla ja innostamalla heitä ryhtymään kalastusalan 
ammatteihin3;

13. katsoo, että vammaisten entisten kalastajien paluu työmarkkinoille takaamalla esteetön 

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten in Finland

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_fi
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työympäristö johtaa sosiaaliseen osallisuuteen ja luo kannustimia tulojen luomiseen 
kalastusalalla ja kalastusyhteisöissä.


