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Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston 

direktiiviksi kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 

yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden 

maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan 

kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten 

järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 

muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, täytäntöönpanosta (2016/2794(RSP)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi kalastusalan työtä 

koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 

21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen 

keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan 

unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn 

sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, 

täytäntöönpanosta (COM(2016)0235), 

– ottaa huomioon kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 

yleissopimuksen täytäntöönpanosta 21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden 

maatalouden osuustoimintajärjestöjen keskusjärjestön (COGECA), Euroopan 

kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan unionin kalastusyritysten kansallisten 

järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 

muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 101 artiklan 3 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 

1 kohdan mukaisesti työmarkkinaosapuolet voivat halutessaan aloittaa vuoropuhelun, 

joka voi johtaa sopimussuhteisiin, mukaan lukien sopimusten tekeminen; 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 

2 kohdassa määrätään, että unionin tasolla tehdyt sopimukset voidaan panna täytäntöön 

allekirjoittajaosapuolten yhteisestä pyynnöstä, neuvoston komission ehdotuksesta 

tekemällä päätöksellä; 



C. toteaa, että kalastusalan työntekijät tarvitsevat erityissuojelua eri syistä, joihin kuuluvat 

muun muassa kalastusaluksilla tehtävän työn erityispiirteet, kuolemaan johtavien ja 

muiden tapaturmien korkea määrä sekä ammattitautien riski ja esiintyvyys – muihin 

aloihin verrattuna – vaarallisessa työympäristössä työskenneltäessä, työ-, lepo- ja vapaa-

ajan selkeään toisistaan erottamiseen liittyvät vaikeudet ja osittain riittämättömästä 

levosta aiheutuvan väsymyksen aiheuttamat terveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä 

epävirallisten ja epätyypillisten työsuhteiden ja palkkajärjestelyjen yleisyys, miehistön 

jakamista koskevat järjestelmät mukaan luettuina; 

D. ottaa huomioon, että kalastusalan työtä koskeva ILOn yleissopimus nro 188 kattaa 

yhdessä suosituksen nro 199 kanssa tärkeimmät asiat ihmisarvoisten työ- ja elinolojen 

varmistamiseksi aluksilla, mukaan lukien kalastusalusten omistajien ja kapteenien 

vastuu työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta (8 artikla), työntekijöiden 

alaikärajan määritteleminen ja nuorten työntekijöiden suojeleminen (9 artikla), 

pakolliset lääkärintarkastukset ja -todistukset (10–12 artikla), lepoajat (13 ja 14 artikla), 

miehistöluettelot (15 artikla), työsopimukset, joissa ilmoitetaan velvollisuudet ja 

työolosuhteet (16–20 artikla), oikeus kotiuttamiseen (21 artikla), palkkaaminen ja 

sijoittaminen (22 artikla), kalastajien säännöllinen palkka ja sen välittäminen eteenpäin 

perheenjäsenille (23–24 artikla), majoitusta ja ruokailua koskevat säännökset (25–

28 artikla), työturvallisuus ja -terveysnormien määritteleminen ja 

terveydenhoitopalvelujen tarjoaminen aluksella (29–33 artikla), sosiaaliturva (34–

37 artikla), suojelu työstä aiheutuvilta sairauksilta, tapaturmilta tai kuolemantapauksilta 

(38–39 artikla) sekä yleissopimuksen noudattaminen ja täytäntöönpanon valvonta (40–

44 artikla); 

E. ottaa huomioon, että tähän mennessä ainoastaan kahdeksan maata on ratifioinut 

kalastusalan työtä koskevan ILOn yleissopimuksen nro 188; ottaa huomioon, että 

huolimatta neuvoston päätöksestä, jolla EU:n jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan 

kalastusalan työtä koskeva ILOn yleissopimus nro 188, vain kaksi maata, Ranska ja 

Viro, ovat tehneet niin; katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi oltava keskeisessä 

asemassa ihmisarvoisen palkkauksen ja työolosuhteiden edistämisessä kalastusalalla; 

F. toteaa, että tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin kalastajiin, jotka työskentelevät jollakin 

kaupallista kalastustoimintaa harjoittavalla, EU:n jäsenvaltiossa rekisteröidyllä tai EU:n 

jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla kalastusaluksella; toteaa, että sisällyttämällä 

työmarkkinaosapuolten sopimus kalastusalan työtä koskevasta ILOn yleissopimuksesta 

EU:n lainsäädäntöön EU voi vahvemmalta pohjalta edistää sen täytäntöönpanoa 

kumppanimaissa eri puolilla maailmaa ja parantaa näin kalastusalan oikeudenmukaisia 

ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä maailmanlaajuisesti, mukaan luettuna pakkotyön, 

ihmiskaupan ja lapsityövoiman käytön kaltaisten kalastajien riiston pahimpien muotojen 

torjunta; 

1. panee merkille komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi kalastusalan työtä 

koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta 

21 päivänä toukokuuta 2012 EU-maiden maatalouden osuustoimintajärjestöjen 

keskusjärjestön (COGECA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) ja Euroopan 

unionin kalastusyritysten kansallisten järjestöjen liiton (Europêche) välillä tehdyn 

sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä toukokuuta 2013, 

täytäntöönpanosta; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että vuonna 2013 valmiiksi saadun 

työmarkkinaosapuolia koskevan sopimuksen esitteleminen neuvostolle on viivästynyt; 

korostaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkitystä myös EU:n tasolla; 



2. panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolten tekemässä sopimuksessa ja 

komission ehdotuksessa määrätään ainoastaan vähimmäisvaatimuksista ja annetaan 

jäsenvaltioille ja/tai työmarkkinaosapuolille mahdollisuus ottaa käyttöön toimenpiteitä, 

jotka ovat tätä suotuisampia kyseisen alan työntekijöille; toteaa, että tätä sopimusta 

sovelletaan myös itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiviin kalastajiin, jotka 

työskentelevät samalla aluksella yhdessä työntekijöiden kanssa; korostaa, että näitä 

palkkoihin, sosiaaliseen suojeluun ja sosiaaliturvaan liittyviä säännöksiä on kehitettävä, 

jotta työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen voidaan taata riittävät ja kohtuulliset 

tulot myös työtapaturman, onnettomuuden tai kuoleman sattuessa; korostaa, että on 

tärkeää vahvistaa sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat mekanismit, asianmukaisten 

tarkistus- ja valvontatoimenpiteiden kehittäminen mukaan lukien; 

3. suosittaa hyväksymään välittömästi neuvoston direktiivin työmarkkinaosapuolten 

pyynnön mukaisesti; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

työmarkkinaosapuolille. 


