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Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välinen kestävä tasapaino 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 jäsenvaltioiden toimista vuonna
2005 kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen kestävän tasapainon 
saavuttamiseksi (2007/2108(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille
jäsenvaltioiden toimista vuonna 2005 kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien 
välisen kestävän tasapainon saavuttamiseksi (KOM(2006)0872),

– ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä 
hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20. joulukuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2371/20021,

– ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn 
yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
12. elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1438/20032,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, 
hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (KOM(2007)0196),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Ei-
toivottujen sivusaaliiden vähentämistä ja poisheittämisen lopettamista Euroopan 
kalastuksessa koskeva politiikka" (KOM(2007)0136),

– ottaa huomioon komission tiedonannon kalastusoikeusperustaisista 
hallinnointivälineistä kalastusalalla (KOM(2007)0073),

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
kalastuskapasiteetin ja pyyntiponnistuksen indikaattoreiden parantamisesta yhteisessä 
kalastuspolitiikassa (KOM(2007)0039),

– ottaa huomioon Johannesburgissa 26. elokuuta–4. syyskuuta 2002 pidetyssä kestävän 
kehityksen huippukokouksessa annetun loppujulistuksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0297/2007),

A. katsoo, että meren luonnonvarojen suojelun, säilyttämisen ja kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisen hyödyntämisen on oltava yksi yhteisen kalastuspolitiikan 
keskeisistä osa-alueista,
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B. katsoo, että kalavarojen säilymisellä on olennainen merkitys pyrittäessä pitkällä 
aikavälillä varmistamaan kalastustoiminnan säilyminen sekä kalastusalan 
elinkelpoisuus,

C. katsoo, että 1980-luvun alusta lähtien yhteisön laivaston ylikapasiteetti saatavilla oleviin 
kalavaroihin nähden on ollut yksi kalastuksen kannattavuutta koskevista jatkuvista 
huolenaiheista,

D. ottaa huomioon, että kestävän kehityksen huippukokouksen loppujulistuksessa 
sovelletaan ekosysteemiperustaista lähestymistapaa kalastuksen hyödyntämiseen, 
ehdotetaan tuhoavista kalastuskäytännöistä luopumista ja vaaditaan 
varovaisuusperiaatteen noudattamista kalavarojen hyödyntämisessä,

E. ottaa huomioon, että huippukokouksessa asetettiin tavoitteeksi kalakantojen 
elvyttäminen loppuun kulumassa olevien lajien osalta vuoteen 2015 mennessä ja 
pyrkiminen siihen, että kaikkien elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen on tähän 
päivämäärään mennessä kestävän tuoton enimmäismäärää vastaavalla tasolla,

F. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on viime vuosina hyväksynyt useita 
liikakalastettujen kantojen (kummeliturska, turska, meriantura, ankerias, jättikatkarapu) 
elvyttämis- ja hoitosuunnitelmia ja että tähän luetteloon on tulevaisuudessa mitä 
todennäköisimmin liitettävä muitakin pyyntilajeja,

G. ottaa huomioon, että huolimatta vuonna 1983 toteutetun, kalastuslaivastoa koskevan 
ensimmäisen monivuotisen ohjausohjelman, jonka tarkoituksena oli pienentää 
kalastuslaivaston kapasiteetti ja koneteho kalavaroja vastaaviksi, jälkeen saavutetusta 
edistyksestä jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen ja kalastusteollisuuden erityispiirteitä ei 
ole huomioitu, ja jotkut jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja jotkut 
niistä ovat jopa lisänneet pyyntiponnistustaan,

H. katsoo, että on välttämätöntä edistää kalastusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvia ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä parempien pyyntivälineiden, 
suuremman valikoivuuden ja meren ekosysteemejä tuhoavien pyyntivälineiden 
kieltämisen avulla,

I. ottaa huomioon, että vaikka vuosia on kulunut, jäsenvaltioiden antamat tiedot eivät ole 
vieläkään yhtenäisiä, minkä vuoksi laivastojen vertailu on vaikeaa, käytännössä jopa 
mahdotonta,

J. ottaa huomioon, että monet jäsenvaltiot ovat lähettäneet laivastorekisteriä koskevat
tiedot viiveellä ja että jotkut jäsenvaltiot ovat jättäneet noudattamatta yhteisön 
lainsäädännössä säädettyä määräaikaa,

K. katsoo, että kalavarojen hoito ennalta varautumisen ja kestävän kehityksen periaatteen 
mukaisesti edellyttää nykyisten valvontajärjestelmien lujittamista siten, että lippuvaltio 
ja rannikkovaltio, jossa laivat toimivat, voivat joka hetki olla selvillä laivojen sijainnista 
ja meneillään olevista kalastustoimista,



L. katsoo, että ammattialan käymä vuoropuhelu ja osallistuminen kaikkiin toimenpiteisiin, 
joita on määrätty laivaston mukauttamiseksi kalavarojen tilanteeseen, ovat ehdottomia 
edellytyksiä, jotta kyseiset toimet osoittautuvat tehokkaiksi,

M. katsoo, että kalastajien ja heitä edustavien järjestöjen pitäisi osallistua meriympäristön 
suojelutoimista ja kalavarojen elvyttämistoimista päättämiseen,

N. katsoo, että alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat ovat tehokkaita elimiä kalastusalasta 
kiinnostuneiden ryhmien välisessä yhteistyössä ja vuoropuhelussa (ympäristö, 
luonnonsuojelu, elinkeinoelämä mukaan lukien tuotannon ja jalostuksen ja vesiviljelyn 
alojen ammattihenkilöt) silloin, kun asia liittyy tiiviisti komitean tutkimaan 
maantieteelliseen alueeseen ja ongelmakenttään,

O. ottaa huomioon, että Euroopan unionin saaristoalueiden ja syrjäisimpien alueiden 
kalastus on omaleimaista ja että sille ovat luonteenomaisia merelliset elinympäristöt, 
joiden luonto vaatii erityisen suojelujärjestelmän; ottaa huomioon, että kyseisissä 
olosuhteissa laivasto harjoittaa pienimuotoista kalastusta rannikolla ja toimii hankalissa 
olosuhteissa johtuen mannerjalustan morfologiasta ja siitä, että kalavarat sijaitsevat 
avomerellä, ja tämä edellyttää erityisiä turvallisuustakeita laivoille ja kalastukselle,

1. onnittelee komissiota jäsenvaltioiden toimia vuonna 2005 kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen kestävän tasapainon saavuttamiseksi koskevan 
vuosikertomuksen johdosta, sillä huolimatta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
yhtenäisyyttä koskevista jatkuvista ongelmista komissio on laatinut tiivistelmän, jonka 
avulla on mahdollista analysoida kansallisten laivastojen kehitystä;

2. toistaa, että nykyisten hoitomenetelmien täydentämiseksi on tarpeen omaksua laaja-
alaisempi lähestymistapa meriympäristön suojelutoimenpiteisiin ja kalavarojen 
elvyttämiseen erityisesti pohtimalla ja tutkimalla muita tekijöitä, joilla on huomattava 
vaikutus meriympäristöön ja kalavarojen tilaan, kuten rannikon ja avomeren 
saastumista, teollisuus- ja maatalouspäästöjä, syvänmeren ruoppausta ja meriliikennettä; 
katsoo, että yhteisön aloite tällä osa-alueella on ensisijaisen tärkeä;

3. toteaa, että laivaston kapasiteetti ja kokonaiskoneteho ovat vähentyneet asteittain (noin 
kaksi prosenttia vuodessa) kalavarojen hyödyntämisen kuitenkaan vähentymättä; tämä
johtuu siitä, että laivatekniikan kehitys tekee tyhjäksi mahdollisuudet, joita pyyntituoton 
ja -ponnistuksen hienoinen väheneminen antaa odottaa;

4. ei hyväksy sitä, että jäsenvaltiot jättävät noudattamatta velvoitteitaan, jotka liittyvät 
niiden kalastuskapasiteetin sopeuttamista kalavarojen tilaan koskevien tietojen 
keräämiseen ja välittämiseen, ja kehottaa komissiota pitämään kyseisten velvoitteiden 
noudattamatta jättämistä vakavana laiminlyöntinä ja antamaan siitä asianmukaiset 
rangaistukset, kuten tehdään kalastajien saalistietoihin liittyvien velvoitteiden 
tapauksessa;

5. korostaa, että sopeutettaessa jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen nykyisiin kalavaroihin 
on otettava huomioon jo toteutettu pyyntiponnistusten vähentäminen ja erityisesti se, 
missä määrin monivuotisia ohjausohjelmia noudatetaan;



6. muistuttaa, että kaikki kansalliset kalastuslaivastojen sopeuttamistoimet ja kalakantojen 
elvytystoimet on tarpeen toteuttaa kalastajien myötävaikutuksella ja että niiden on 
perustuttava kalastusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen;

7. kehottaa painokkaasti komissiota ehdottamaan viipymättä suuntaviivoja jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen yhtenäisyyden varmistamiseksi, jotta kansallisten laivastojen 
kehittymistä voitaisiin vertailla ja antaa kunkin jäsenvaltion käyttöön eritellyt tiedot 
kyseisen jäsenvaltion rannikkoalueilla toimivien alusten pyyntimääristä;

8. korostaa, että koska ylikapasiteettia on ja koska se näyttää olevan jatkuvaa, olisi hyvä 
miettiä, mitä hyötyä on nykyisistä kaavioista, joilla yhteisön laivastoa mukautetaan 
kalastusmahdollisuuksiin, ja jättää kalavarojen säilyttämistä ja hallinnointia koskevassa 
yhteisön politiikassa sijaa sellaisille tehokkaammille järjestelmille, jotka voivat 
itsessään johtaa jopa huomattavampaan kapasiteetin vähenemiseen kuin mitä yhteisön 
lainsäädännössä edellytetään;

9. kehottaa komissiota hyväksymään asiaa koskevat aloitteet, jotta kokonaisvetoisuuden ja 
konetehon rajoittamiseen perustuva laivaston hallinnointijärjestelmä voitaisiin lopulta 
korvata järjestelmällä, jossa pyyntiponnistusta valvotaan käyttämällä maantieteellisiin 
alueisiin perustuvaa kalastuksen hallinnointia ja jossa käytetään kalavarojen kestävän 
hallinnoinnin mahdollistavaa asianmukaista tekniikkaa;

10. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa Euroopan 
unionin pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien alusten turvallisuutta lisäämällä 
alusten vetoisuutta ja moottoritehoa sekä uudistamalla aluksia niiden hygienian ja 
turvallisuustason parantamiseksi pyyntiponnistuksen kuitenkaan lisääntymättä;

11. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen, jonka tarkoituksena on perustaa erityisesti 
Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita koskeva alueellinen neuvoa-antava toimikunta;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


