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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa uudistetun kalastuspolitiikan täytäntöönpanon merkitystä, sillä se mahdollistaa 
kalavarojen kestävän kehityksen ja kannustaa olemaan kalastamatta liikaa, mikä on uhka 
meren elämälle;

2. korostaa yhteisön meristrategiadirektiiviehdotuksen (KOM(2005)0505) merkitystä ja 
muistuttaa, että jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia suunnitelmia meriympäristöön 
liittyvien bioottisten ja abioottisten resurssien suojelemiseksi;

3. pitää perustavan tärkeänä Euroopan unionin ja kolmansien maiden sopimusten ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien edistämistä yhteisten merialueiden suojelemiseksi;

4. pitää ilahduttavana, että komissio aikoo toteuttaa yhteistä meripolitiikkaa käyttäen 
valtameriä koskevaa holistista lähestymistapaa, ja kehottaa kiinnittämään huomion siihen, 
että valtamerien ympäristön suojelu ja ekologinen suojelu on välttämätöntä muun muassa 
sellaisten alojen kuin kalastus ja matkailu taloudellisen kehittymisen kannalta;

5. kehottaa komissiota laatimaan erityisen toimintaohjelman torjumaan laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (IUU), mikä on huomattava uhka 
kalakantojen elvyttämiselle;

6. muistuttaa seitsemännen tutkimusta koskevan puiteohjelman merkityksestä ja siitä, että 
kalataloutta ja valtamerien kestävää kehitystä on pidettävä strategisena painopistealueena 
meriympäristön suojelemisessa;

7. vaatii komissiota tarkistamaan eräiden kalalajien hallintaa ja palauttamista koskevat 
suunnitelmat, jotka usein kulkevat eri tahtia kuin kyseisten lajien asianmukainen seuranta; 
vaatii komissiota toteuttamaan täsmällisempiä toimia, joissa otetaan huomioon 
asiaankuuluvilla biomaantieteellisillä alueilla käytetyt pyyntivälineet ja -menetelmät;

8. toteaa, että valikoivampien pyyntimenetelmien edistäminen on etusijalla, koska sillä 
myötävaikutetaan kalastuksen kestävyyteen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, 
koska sillä vähennetään sivusaaliita;

9. vaatii komissiota valvomaan paremmin, että meriympäristön pilaantumiseen ja 
heikentymiseen liittyvää yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan;

10. on tyytyväinen EU:n ja jäsenvaltioiden esittämään ehdotukseen sisällyttää meri- ja 
jokiekosysteemit Natura 2000 -verkkoon elinympäristöjen suojaamiseksi, ja kehottaa 
kiinnittämään huomiota myös alueisiin, joita käytetään kalakantojen lisääntymiseen;

11. kehottaa komissiota vahvistamaan Natura 2000 -verkkoa entisestään laajentamalla se 
kymmeneen vuonna 2004 unioniin liittyneeseen jäsenvaltioon samoin kuin Bulgariaan ja 
Romaniaan, sillä nyt kun kaksi viimeksi mainittua valtiotakin liittyvät unioniin, 
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Mustameri on osa yhteisön vesialueita;

12. on huolissaan siitä, mitä vaikutuksia eksoottisten lajien tuomisella voi olla biologiseen 
monimuotoisuuteen, ja mahdollisuudesta, että geneettisesti muunnettuja kaloja pääsee 
merien ekosysteemeihin, ja kehottaa komissiota tutkimaan näitä vaaroja tarkemmin;

13. ilmaisee huolensa mahdollisuudesta, että geneettisesti muunnettuja kaloja pääsee merien 
ekosysteemeihin, ja todennäköisyydestä, että ne lisääntyvät paikallisten kalojen kanssa, 
mikä voi tuhota noiden ekosysteemien monimuotoisuuden; kehottaa Euroopan yhteisöä 
kieltämään EU:n elintarvikeketjuun tarkoitettujen geneettisesti muunneltujen kalojen 
tuonnin EU:n alueelle;

14. kehottaa komissiota tarjoamaan kannustimia ja tukemaan tutkimuksia, jotka liittyvät 
uusien lajien kasvattamiseen vankeudessa, erityisesti lajien, jotka ovat kärsineet 
liikakalastuksesta, ja siten vastaamaan markkinoiden tarpeisiin, joita saaliiden 
supistuminen saattaa uhata;

15. kehottaa komissiota rahoittamaan tutkimuksia merien ekosysteemeistä, erityisesti alueilla, 
joilla on rikas monimuotoisuus ja joilla kalastetaan tehokkaasti:

16. pitää ilahduttavana komission ilmaisemaa aikomusta säätää erityisiä säädöksiä kalan 
ympäristösertifioinnista ja vaatii komissiota antamaan asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen mahdollisimman pian;

17. kehottaa Euroopan unionia valvomaan tehokkaasti painolastiveden päästämistä EU:n 
vesiin;

18. vaatii komissiota painostamaan niitä, jotka ovat vastuussa toistuvista viivästymisistä 
alueellisten neuvoa-antavien kalastustoimikuntien perustamisessa, jotka ovat keskeisen 
tärkeitä kalavarojen paremman seurannan ja suojelemisen kannalta;

19. vaatii komissiota käynnistämään kampanjoita yleisön tietoisuuden lisäämiseksi 
ongelmista, jotka ovat yhteydessä kalastusvarojen säilyttämiseen ja niihin liittyviin 
ekosysteemeihin;

20. kiinnittää huomiota tarpeeseen tarjota taloudellisia korvauksia paikallisille yhteisöille, 
joiden tulot ovat kärsineet erityistoimenpiteistä, joilla pyritään suojelemaan 
meriympäristöä.



AD\647591FI.doc 5/5 PE 378.750v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 
2010 mennessä

Menettelynumero 2006/2233(INI)
Asiasta vastaava valiokunta ENVI
Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
PECH
28.9.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu 
istunnossa (pvä)
Valmistelija

Nimitetty (pvä)
Ioannis Gklavakis
27.9.2006

Alkuperäinen valmistelija
Valiokuntakäsittely 20.11.2006 20.12.2006
Hyväksytty (pvä) 25.1.2007
Lopullisen äänestyksen tulos +:

–:
0:

23
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-
Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga 
Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz 
Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe 
Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine 
Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Duarte Freitas, James Nicholson

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)
Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä 
kielellä)

...


