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EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla 
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 EU:n kalastusalan kestävyyden 
edistämisestä kestävän enimmäistuoton avulla (2006/2224(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen,

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

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille EU:n 
kalastusalan kestävyyden edistämisestä kestävän enimmäistuoton avulla 
(KOM(2006)0360),

– ottaa huomioon alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean lausunnot2 komission 
tiedonannosta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0298/2007),

A. katsoo, että suurinta osaa yhteisön kalavaroista, joilla on korkea kaupallinen arvo, 
hyödynnetään liikaa tai lähes liikaa,

B. katsoo, että kalavarojen kestävyys on olennaisen tärkeää, jotta taattaisiin 
kalastustoiminta ja kalastusalan kannattavuus pitkällä aikavälillä,

C. katsoo, että suurimpiin sallittuihin saaliisiin ja kiintiöihin perustuva yhteisön 
kalavarojen säilyttämis- ja hoitojärjestelmä ei ole mahdollistanut kalavarojen järkevää 
hyödyntämistä ja että koska se on kankea ja noudattaa biologisten suuntaviivojen sijaan 
poliittisia suuntaviivoja, se on päinvastoin ristiriidassa järkevän hoidon kanssa 
vaikeuttaen valvontaa ja suosien saaliiden poisheittämistä,

D. katsoo, että yhteisön kalavarojen säilyttämis- ja hoitojärjestelmän on perustuttava 
tieteelliseen tutkimukseen kalastusalalla ja että sillä on oltava käytössään luotettavaa ja 
yksityiskohtaista tilastotietoa monen vuoden ajalta,

  
1 EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.
2 CESE 1503/2006.



E. ottaa huomioon yhteisen kalastuspolitiikan hoitojärjestelmän peräkkäiset muutokset ja 
tarkistukset, joissa suurimpien sallittujen saaliiden ja kiintiöiden järjestelmä sekä 
pyyntiponnistukset on asetettu etusijalle, otettu käyttöön erilaisia elvytyssuunnitelmia, 
joilla on saavutettu erittäin kirjavia tuloksia, ja määritelty sellaisia toimenpidesarjoja, 
joiden tarkoituksena on romuttaa kalastuslaivasto, joilla ei myöskään ole saavutettu 
odotettuja tuloksia ja jotka ovat vaikuttaneet kielteisesti taloudellisella ja sosiaalisella 
saralla,

F. katsoo, että edellä mainitut tarkistukset ovat useimmiten johtaneet ainoastaan yhteisön 
kalastuslaivaston kannattavuuden ja kilpailukyvyn alenemiseen niin EU:n sisällä kuin 
kansainvälisestikin katsoen, ja tämä on tehnyt kalastuslainsäädännön soveltamisesta yhä 
vaikeampaa, koska alalla törmätään yhä monimutkaisempiin ja jatkuvasti muuttuviin 
sääntöihin ilman, että toimintaa voitaisiin lainkaan suunnitella keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, eikä tämä lähestymistapa ei ole merkittävästi parantanut kalavaroja,

G. katsoo, että EU on sitoutunut kestävän kehityksen huippukokouksessa toimimaan siten, 
että yhteisön kalakannat saavuttavat tason, joka mahdollistaa kestävän enimmäistuoton 
vuoteen 2015 mennessä,

H. katsoo, että yleisesti ottaen tiedeyhteisön mielestä kestävän enimmäistuoton 
alkuperäinen lähestymistapa on nyt vanhentunut, sillä käytännössä on vaikea hallita 
sellaista teoreettista matemaattista mallia, jossa tietojen tarkka esittäminen edellyttää 
kantojen kehitystä koskevaa yksityiskohtaista tietoa ja pitkän aikavälin tietoa, ja että 
mikä tahansa vika, virhe tai epävarmuustekijä johtaa väistämättä kestävää 
enimmäistuottoa laajempaan kalastustoimintaan,

I. katsoo sen sijaan, että kalastuksenhoitojärjestelmissä on otettava huomioon tietty määrä
tieteellisiä epävarmuustekijöitä ja mallin määritelmässä esiintyvät poikkeamat tai 
virheet, jotka johtuvat muun muassa lajien valintaan liittyvistä heikkouksista tai 
ympäristöllisistä muutoksista, mikä johtaa väistämättä joko kestävää enimmäistuottoa 
koskeviin virheellisiin määritelmiin tai epäonnistumiseen tavoitteen saavuttamisessa,

J. katsoo, että tiedeyhteisö on esittänyt kestävän enimmäistuoton ensimmäisistä versioista 
lähtien tämän mallin osalta uusia lähestymistapoja ja yrittänyt korjata sen virheitä ja 
poistaa sen puutteita,

K. katsoo, että kestävän enimmäistuoton soveltaminen on erittäin monimutkaista 
hoidettaessa monilajikalastusta, jota suurin osa yhteisön kalastuslaivastosta harjoittaa, ja 
että mallia ei voida soveltaa pelagisten lajien kalastukseen,

L. katsoo, että kestävän enimmäistuoton tiukka soveltaminen johtaisi lyhyellä aikavälillä 
yhteisön kalastuslaivaston toiminnan, työllisyyden ja tulojen erittäin merkittävään tai 
toisinaan jopa jyrkkään vähenemiseen,

M. katsoo, että kalastuksen hoidossa on otettava huomioon lajien välisten suhteiden 
luonnollisia ja muita vaikutuksia koskevat kattavammat analyysit sellaisten ihmisten 
toiminnasta aiheutuvien vaikutusten lisäksi, jotka myötävaikuttavat meren 
pilaantumiseen ja meren ekosysteemien tuhoutumiseen,



N. katsoo sen sijaan, että yhteisön kalastuslaivasto tarvitsee kiireellisesti hoitojärjestelmän, 
joka saattaa pyyntiponnistukset käytettävissä olevien kalavarojen tasolle ja parantaa 
liiketoiminnan vakautta sekä auttaa kalastuslaivastoa suunnittelemaan paremmin 
toimintansa; ottaa huomioon, että uuteen malliin siirtyminen edellyttää aina taloudellisia 
liitännäistoimenpiteitä,

1. pitää komission tiedonantoa erittäin mielenkiintoisena; arvostaa erityisesti sitä, että 
komissio tunnustaa nykyisen kalastuksenhoidon epäonnistumisen, ja on tyytyväinen 
komission aikomukseen laatia uusi hoitomalli, joka auttaa elvyttämään kalakannat, 
sovittamaan pyyntiponnistukset kalastusalan todellisiin olosuhteisiin sekä lisäämään 
kalastuslaivaston kannattavuutta ja vakiinnuttamaan sen toimintaa;

2. korostaa, että yhteisön nykyisen säilyttämis- ja hoitojärjestelmän tulevat muutostoimet 
on toteutettava siten, että kalastajat osallistuvat niihin täysimääräisesti ja että toimet 
perustuvat kalastusalan tieteelliseen tutkimukseen;

3. muistuttaa, että tutkimuksen ja kehityksen seitsemännessä puiteohjelmassa kalastuksen 
tieteelliseen tutkimukseen suunnattuja varoja on lisättävä keinona myötävaikuttaa 
yhteisön säilyttämisjärjestelmän parantamiseen kehittämällä kalastuksen hoidon 
teoreettisia malleja, niiden soveltamista, kalavarojen tilan sekä lajien välisten suhteiden 
luonnollisten ja muiden vaikutusten parempaa analyysia sekä parempia 
kalastusvälineitä;

4. panee merkille komission aikomuksen saavuttaa nämä tavoitteet ottamalla kestävä 
enimmäistuotto vertailuperustaksi kalastuksenhoidossa, mutta varoittaa kuitenkin, että 
suuri osa tiedeyhteisöstä, muun muassa FAO, on sitä mieltä, että kestävän 
enimmäistuoton perinteinen malli on jäänyt jälkeen uusista edistyksellisistä 
lähestymistavoista, joissa otetaan huomioon ekosysteemi kokonaisuutena ja sisällytetään 
malliin muun muassa ympäristökriteerit, lajien välinen vuorovaikutus sekä taloudellisia 
ja yhteiskunnallisia näkökohtia;

5. panee merkille, että johtavat tiedemiehet ovat kehittäneet viime vuosina uusia 
menetelmiä, jotka perustuvat kalastusta koskeviin tietokonesimulaatioihin, joissa 
jäljitellään kestävän enimmäistuoton mallin lähestymistapaa pitämättä sitä 
yksiselitteisenä tavoitteena ja otetaan asianmukaisesti huomioon epävarmuustekijät, 
ympäristötekijät ja lajien väliset mahdolliset suhteet, ja että tällaisia menetelmiä 
voitaisiin periaatteessa laajentaa ottamaan huomioon erityiset sosiaaliset ja taloudelliset 
tekijät;

6. varoittaa, että kestävän enimmäistuoton mallia on vaikea soveltaa EU:ssa eniten 
harjoitettavaan monilajikalastukseen, sillä mallin soveltaminen ensisijaiseen lajiin 
saattaa aiheuttaa muiden lajien liikakalastusta, kun taas mallin ilmeisen looginen käyttö 
uhanalaiseen lajiin edellyttää luopumista hyvässä biologisessa tilassa olevien lajien 
pyynnistä; tämä aiheuttaa tappioita niin taloudelle kuin työllisyydelle ja 
kilpailukyvyllekin ja estää lisäksi täysin koko kestävän enimmäistuoton mallin 
saavuttamisen;

7. joutuu siis pahoittelemaan, että komission tiedonannossa ei ole erityisesti näitä asioita 
koskevaa analyysia ja ratkaisua eikä perusteellisempaa arviota kestävän enimmäistuoton 
mallin yleisistä vaikutuksista, sen puutteista ja sen soveltamistavoista erityistilanteissa 



eikä myöskään mallin vajavaisuuden aiheuttamista riskeistä; pitää erityisen 
valitettavana, että kestävän enimmäistuoton mallin kehityksestä ja eri lähestymistapojen 
hyötynäkökohdista ei ole laadittu arviota;

8. katsoo siksi, että kestävän enimmäistuoton mallin käyttöönottoa koskeva ehdotus on 
vielä viimeistelyä vailla ja että koko yhteisön kalavarojen säilyttämis- ja hoitopolitiikan 
ongelmien, puutteiden ja tavoitteiden analyysia on vielä syvennettävä, jotta voitaisiin 
tehdä poliittisesti rohkea päätös siitä, millaisin uudenlaisin toimenpitein yhteisen 
kalastuspolitiikan välttämätön muutos voidaan toteuttaa;

9. on ymmällään, ottaen huomioon edellisen kohdan, toimenpiteistä, joita komissio on 
hiljattain valmistellut kestävän enimmäistuoton malliin mukautumiseksi ja joita ovat 
muun muassa vuoden 2007 suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä koskeva asetus1, kun 
komissio on itse tunnustanut eri keskusteluissa ja tilaisuuksissa, että kestävän 
enimmäistuoton mallin eri soveltamisnäkökohdista on tehtävä vielä lisää tutkimuksia;

10. on huolissaan siitä, että pyrittäessä kunnianhimoisesti muuttamaan yhteisen 
kalastuspolitiikan säilyttämis- ja hoitojärjestelmän lähestymistapaa ei ole käytetty 
hyväksi tilaisuutta määritellä kalavarojen hyödyntämisjärjestelmä selkeästi, vaan 
sallittuja saaliita, kiintiöitä ja pyyntiponnistusta koskeva päällekkäinen järjestelmä on 
säilytetty; katsoo, että komission on tartuttava tähän tilaisuuteen laatia sellainen 
kalavarojen hyödyntämisjärjestelmä, joka edistää kestävyyttä, tekee saaliiden 
poisheittämisen vaikeammaksi, selkeyttää teknisiä toimenpiteitä, poistaa kalavarojen 
pyynnissä harjoitetun syrjinnän ja liian kilpailun, lisää joustavuutta ja parantaa alan 
kilpailukykyä;

11. korostaa, että hoitojärjestelmän muuttamista on tuettava sitä varten laadituilla ja 
taloudellisesti riittävillä korvausjärjestelyillä ja että lopullisen ehdotuksen 
sosioekonomisista vaikutuksista on tehtävä tutkimus; kehottaa komissiota kehittämään 
näitä toimenpiteitä yhdessä uuden hoitojärjestelmän kanssa ja yhdistämään 
mahdollisuuksien mukaan nämä kaksi;

12. korostaa, että sekä kalakantojen heikko tila Euroopan vesillä että Euroopan kalastusalan 
vaikeudet merkitsevät, että toimiin on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti, ja että 
uudet viivytykset johtavat ainoastaan lisävaikeuksiin alalla ja viivyttävät sen 
muuttumista jälleen kannattavaksi;

13. kehottaa ryhtymään toimiin ennen päätöksen vahvistamista ja kehottaa näin ollen 
käymään avointa ja laajaa keskustelua, jossa erilaiset hoitotavat analysoidaan, jotta 
päästäisiin mahdollisimman suureen yhteisymmärrykseen siitä, millä tavalla yhteisön 
hoitopolitiikkaa olisi muutettava;

14. kehottaa lopuksi ottamaan asteittain käyttöön sellaisen järjestelmän, jonka avulla 
kalastuspolitiikkaa voidaan mukauttaa yhä paremmin elpymisvaiheessa olevien 

  
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 41/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön vesialueilla 

ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, 
sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin 
liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 (EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1).



kalavarojen biologiseen kapasiteettiin, jotta yhteisön kalastustoiminnan kestävyydestä 
tulisi pikemminkin tae kuin huolenaihe ja jotta sen myös ymmärrettäisiin olevan 
kestävää, kun yhteisön kalataloustuotteita liikkuu eri puolilla maailmaa; toivoo, että 
tämä järjestelmä tarjoaa tiettyä pysyvyyttä kalastuslaivastolle ja auttaa sitä 
suunnittelemaan tehokkaasti toimintaansa yhä pitemmällä aikavälillä ja että järjestelmä 
johtaa tasapainoiseen kalavarojen hyödyntämisjärjestelmään, jossa suurimpia sallittuja 
saaliita tai kiintiöitä joudutaan muuttamaan vain yksittäistapauksissa ja tällöinkin lähes 
automaattisesti sen sijaan, että niitä muutetaan vuosittain ja muihin kuin puhtaasti 
tieteellisiin näkökohtiin perustuvien erilaisten kriteerien mukaisesti;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


