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Älykäs meritalous on kestävää
Meret ja valtameret ovat monella tapaa ihmiselämälle
välttämättömiä. Ne säätelevät ilmastoa ja ovat tarjonneet vuosisatojen ajan ruokaa, liikenneväyliä ja virkistystä. Teknologisen edistyksen ansiosta ne voivat nyt
tarjota myös lääkkeitä, mineraaleja ja ehkäpä loputtomasti energiaa – kunhan hyödynnämme mahdollisuuksia vastuullisesti, käytämme turvallisia menetelmiä ja
etenemme varovaisesti ja oikeudenmukaisesti.
Merillä on myös ratkaisevan tärkeä taloudellinen arvo
yhteiskunnalle. EU:n bruttokansantuotteesta (BKT)
3–5 prosenttia tulee nykyään merialalta. Meritie on
käytössä 90 prosentissa ulkomaankaupasta ja 43
prosentissa EU:n sisäisestä kaupasta. Euroopan laivanrakennusteollisuuden osuus maailman kokonaistuotannosta on 10 prosenttia. Tuotannon arvossa mitattuna
Euroopan laivanrakennusteollisuus pitää hallussaan
maailman kärkipaikkaa. Eri puolilla Eurooppaa kalastustai vesiviljelyalalla toimii lähes 100 000 alusta. Näiden
perinteisten alojen lisäksi hiljattain kehitetyt uudenlaiset mereen liittyvät toiminnat, kuten mineraalien
louhinta ja tuulivoimapuistot, kehittyvät nopeasti.
Euroopan komissio investoi yli 7,5 miljoonaa euroa
innovoinnin lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi

MAAILMAN TÄRKEIMMÄT TUOTTAJAT (2013)
(PYYNTI JA VESIVILJELY)
(määrä elopainotonneina ja prosenttiosuus kokonaismäärästä)
Saaliit

Vesiviljely

Tuotanto
yhteensä

%
kokonaismäärästä

Yhteensä

93 563 269

97 133 707

190 696 976

100,00 %

Kiina
Indonesia
Intia
Vietnam
EU-28
Peru
Yhdysvallat
Japani
Myanmar
Filippiinit
Venäjä
Norja
Bangladesh
Chile
Muut*

16 557 949
6 120 137
4 645 182
2 803 800
4 841 560
5 876 322
5 242 379
3 741 959
3 786 840
2 335 404
4 351 209
2 228 513
1 550 446
2 288 847
27 192 695

57 113 175
13 147 297
4 554 109
3 294 480
1 211 259
125 693
441 098
1 027 185
930 780
2 373 386
155 540
1 247 865
1 859 808
1 045 718
8 606 314

73 671 124
19 267 434
9 199 291
6 098 280
6 052 819
6 002 015
5 683 477
4 769 144
4 717 620
4 708 790
4 506 749
3 476 378
3 410 254
3 334 592
35 799 099

38,63 %
10,10 %
4,82 %
3,20 %
3,17 %
3,15 %
2,98 %
2,50 %
2,47 %
2,47 %
2,36 %
1,82 %
1,79 %
1,75 %
18,77 %

*FAO:n arvio
Lähde: Eurostat, Eumofa ja FAO (EU-28) ja FAO (muut maat)

Valtaosa EU:n saaliista pyydetään Ita‑Atlantilla ja Välimerellä.

meri- ja merenkulkualoilla. Varat tulevat Euroopan
meri- ja kalatalousrahastosta, ja ne jaetaan
ehdotuspyyntöjen perusteella. Ehdotuspyynnöissä
keskitytään avainalueisiin, joilla Euroopan unionilla voi
olla suurin mahdollinen vaikutus, eli taitoihin, luovuuteen ja teknologiaan.
Innovointi vesiviljelyn, bioteknologian tai valtamerienergian kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää, jotta
sininen talous pääsisi kukoistukseen, kuten todetaan
komission tiedonannossa ”Innovointi siniseen
talouteen”.
Meritalouden kasvattamisen lisäksi Euroopan komissio
pyrkii huolehtimaan siitä, että meriluonnonvarojen
käyttö pysyy ehdottoman kestävällä pohjalla ja että
rikas merellinen perintö jatkaa kasvuaan Euroopassa.
Lähtökohtana on se, että nämä kaksi seikkaa – eli
ympäristönsuojelu ja taloudellinen kasvu – ovat
pikemminkin toisiinsa sidoksissa ja toisistaan riippuvaisia kuin vastakkaisia.
Meriemme käyttö kestävän kehityksen vastaisesti
uhkaa meriekosysteemien herkkää tasapainoa. Kilpailu
merialueiden käytöstä tulee yhä kiivaammaksi. Niin
luonto kuin ihmisen toiminta, jotka ovat riippuvaisia
merestä, kärsivät ympäristövahingoista ja meriluonnon
monimuotoisuuden häviämisestä.
Uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka on yhä meren
antimien järkevän ja oikeudenmukaisen hyödyntämisen
kulmakivenä. Soveltamalla meriin yhdennettyä lähestymistapaa pyrimme reagoimaan johdonmukaisesti niihin
moninaisiin haasteisiin, joita Euroopan meret nykyisin
kohtaavat. Tällaisia haasteita ovat muun muassa
saasteet, liikakalastus, kaupungistuminen, rannikkoalueiden eroosio ja turvallisuus. Tämän vuoksi
komissio edistää kaikkien merialan toimijoiden yhteistyötä eri alojen ja maiden välillä, jotta Euroopan
meritalous kehittyisi ympäristön kannalta kestävällä
tavalla. Komissio mukauttaa hallinnointia kunkin
merialueen mukaan. Jos se on järkevää, komissio
tarjoaa yhteisiä välineitä, joiden avulla EU-maat voivat
soveltaa nykyaikaisia ja tarkoituksenmukaisia kansallisia strategioita.
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Miten EU lähestyy asiaa?
© iStockphoto/Ivan Bajic

Koska meri on itsessään monimutkainen järjestelmä ja
mereen liittyvä ihmisen toiminta mutkistaa sitä entisestään, komissio etenee useilla osa-alueilla samanaikaisesti. Komissio on uudistanut yhteistä kalastuspolitiikkaa siten, että pyyntimääriä pienennetään tutkijoiden
määrittämälle tasolle, pitkän ajanjakson suunnitelmilla
elvytetään heikentyneitä kantoja ja pois heittäminen
lopetetaan asteittain erilaisten välineiden ja teknisten
ratkaisujen avulla. Hallinnointia mukautetaan kunkin
merialueen ja alueen mukaan. Kun eurooppalaiset
kalastajat pyytävät kalaa EU:n ulkopuolella, pyynti
tapahtuu yksinomaan tieteellisesti turvallisissa rajoissa
ja vasta sen jälkeen, kun paikallinen väestö on pyytänyt
kalaa ja äyriäisiä omiin tarpeisiinsa.

EU tukee kestävää kalastusta.

© iStockphoto/Sava Alexandru

Komissio on ottanut ensisijaiseksi tavoitteekseen
parantaa tietämystä kantojen tilasta (välttämätöntä
kaikessa hallinnointia koskevassa päätöksenteossa) ja
meristä ylipäätään: muun muassa siitä, miten syviä
meret ovat, millaisia eläviä organismeja niissä on, ja
niiden sedimenteistä ja virtauksista. Komissiossa
kehitetään edellytyksiä sille, että valvontaviranomaiset
voivat jakaa tietoa reaaliaikaisesti, jotta pelastusoperaatiot ja taistelu rikollisuutta vastaan sujuvat paremmin. Komissio on myös luonut EU-maille säädöskehyksen, jotta maat voivat suunnitella, miten ne käyttävät
merialueita tai miten samaa aluetta voidaan käyttää
moninaisiin tarkoituksiin.

Euroopassa pyyntiä
harjoittaa lähes 100 000
kalastusalusta.
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EU edistää kansainvälisesti ja kahdenvälisissä suhteissaan kestävän kalastuksen, luonnon monimuotoisuuden
ja hyvän hallintotavan periaatteita sekä pyrkii saamaan
ne maailmanlaajuiseen käyttöön. EU on kantava voima
tonnikalakantojen elvyttämisessä ja laittoman kalastuksen maailmanlaajuisessa torjunnassa. Eritoten laittoman kalastuksen osalta EU ei hyödynnä ainoastaan
poliittista painoarvoaan vaan myös markkinavoimaansa
kieltäytymällä tuomasta tuotteita, jotka eivät ole
kansainvälisten sääntöjen mukaisia. Tästä laittoman,
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen
torjuntaan tarkoitetusta huipputason järjestelmästä on
tullut maailmanlaajuinen mittapuu.
Siirtyminen kestävään kalastukseen ja älykkään sinisen
talouden kehittäminen edellyttävät luonnollisesti
investointeja. Komissio onkin osoittanut alalle taloudellista tukea. Vuosina 2014–2020 mereen liittyvillä aloilla
rahoitetaan hankkeita kaikkiaan 6,5 miljardilla eurolla
monipuolistamisen, innovoinnin ja kestävän kasvun
tukemiseksi (ks. myös ”Mitä seuraavaksi”).

KOKONAISPYYNTIMÄÄRÄT JÄSENVALTIOITTAIN (2013)

(määrä elopainotonneina ja prosenttiosuus
kokonaismäärästä)
ES

904 126

18,67 %

DK

668 338

13,80 %

UK

617 592

12,76 %

FR

528 732

10,92 %

NL

324 370

6,70 %

IE

246 240

5,09 %

DE

219 001

4,52 %

PL

195 477

4,04 %

PT

194 610

4,02 %

SE

176 789

3,65 %

IT

172 907

3,57 %

FI

144 297

2,98 %

LV

115 759

2,39 %

HR

75 267

1,55 %

LT

74 803

1,55 %

EE

66 763

1,38 %

EL

63 638

1,31 %

BE

25 377

0,52 %

BG

9 535

0,20 %

HU

6 472

0,13 %

CZ

3 761

0,08 %

MT

2 355

0,05 %

SK

1 986

0,04 %

RO

1 617

0,03 %

CY

1 166

0,02 %

AT

350

0,01 %

SI

232

0,005 %

4 841 560

100,00 %

EU-28 yhteensä

Neljän maan osuus on lähes
puolet EU:n kokonaissaaliista.
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Mitä EU tekee?
Kalastuksessa pyritään kestävään
kehitykseen: yhteisen kalastuspolitiikan
uudistus
Uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka tuli voimaan 1.
tammikuuta 2014. Sen keskeisenä tavoitteena on
ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti
kestävä kalastus. Uudella yhteisellä kalastuspolitiikalla
pyritään elvyttämään kalakantoja, lopettamaan
kalavaroja tuhlaavat käytännöt, voimaannuttamaan
alaa ja piristämään vesiviljelyä.
Kalastus on kestävää silloin, kun se ei vaaranna
kalakannan lisääntymiskykyä. Terveemmistä kannoista
saadaan ajan myötä myös parempaa tuottoa, mikä
vähentää kalastuksessa tarvittavaa aikaa ja
pyyntiponnistusta (sekä polttoainetta). Sen sijaan että
toivottomasti yritettäisiin kalastaa hupenevia
kalakantoja, kalaa voidaan pyytää järkevästi runsaista
kannoista. Tällä turvataan kalastusalan hyvinvointi,
päästään eroon alan haavoittuvuudesta ulkoisille
tekijöille sekä perinteisestä tukiriippuvuudesta. Toisaalta
kansalaiset voivat luottaa terveellisen proteiinin
vakaaseen tarjontaan ja suhtautua luottavaisesti
kalojen ja äyriäisten alkuperään.

VESIVILJELYN TUOTANTO EU:SSA TUOTELAJEITTAIN (2013)
(prosenttiosuus kokonaismäärästä)
Meriveden kalat (myös merivedessä
kasvatettu taimen ja ankerias)
Nilviäiset ja äyriäiset

21,8 %
43,6 %
34,6 %

Makean veden kalat (myös makeassa
vedessä kasvatettu taimen ja ankerias)
Source: Eurostat and Eumofa.

Vesiviljelyn osuus EU:n kalatalouden kokonaistuotannosta on
noin 20 prosenttia.

Kestävyystavoitteiden lisäksi toinen merkittävä osa
politiikkaa on pyrkimys lopettaa ei-toivotun saaliin
poisheittäminen. Se, miten nopeasti pois heittämisestä
tulisi luopua, vaihtelee eri kalastuksissa ja merialueilla.
Ensiksi tulisi luopua ylemmissä vesikerroksissa elävien
kalojen poisheitosta asteittain vuodesta 2015 alkaen.
Vuoteen 2020 mennessä poisheittämiskiellon tulisi
koskea kaikkia kalalajeja. EU-maat voivat EU-lainsäädännön puitteissa valita, millaisia säilyttämistoimenpiteitä ne toteuttavat. Näin hallinnointia voidaan yksinkertaistaa ja mukauttaa alueellisiin erityispiirteisiin.
Menettelyssä otetaan asianmukaisesti huomioon alan
taitotieto ja perustavaa laatua oleva asema merten
hyvässä hoidossa. Markkinapohjaiset lähestymistavat
auttavat kalastajien järjestöjä lujittamaan asemaansa
markkinoilla ja saamaan pyytämästään kalasta paremman hinnan. Joka tapauksessa usealle vuodelle ulottuva
pitkäaikaisten elvytyssuunnitelmien toimintamalli on
omiaan parantamaan markkinoiden ennakoitavuutta ja
näin helpottamaan investointeja ja suunnittelua.
Perusstrategiana on samalla monipuolistaa
tulonlähteitä, auttaa pieniä toimijoita ja piristää
kalanviljelyalaa, joka tuo korkealaatuista lisää
luonnonvaraisten kalojen pyynnille. EU:n kalastajien on
noudatettava samoja kestävyyttä koskevia sääntöjä niin
EU:n vesillä kuin niiden ulkopuolellakin: kalastus on
sallittua tieteellisesti vahvistetuissa rajoissa ja tavalla,
josta ei seuraa haittaa paikallisille laivastoille.
Koska meriluonnonvarojen tilaa koskevat luotettavat ja
kattavat tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä järkevien
päätösten tekemiseksi, EU-mailla on lisäksi uudet
velvoitteet kerätä ja jakaa tieteellistä tietoa
kalakannoista ja kalastuksen vaikutuksista merialueilla.
Terveemmät kannat – ja rannikkoalueiden entistä
monipuolisemmat taloudelliset rakenteet – lisäävät
rannikkoalueiden taloudellista suorituskykyä,
osallistavaa kasvua ja koheesiota. Näin myös
edistetään talouskasvua koskevaa komission strategiaa.
Lisätietoja uudistuksesta, ks. yhteisen
kalastuspolitiikan uudistusta käsittelevä sivusto:
(http://ec.europa.eu/fisheries/reform/
index_en.htm).
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Sininen kasvu: meri- ja merenkulkualan
kestävä kasvu
Eurooppa tarvitsee taloutensa kaikkien alojen panoksen
selviytyäkseen kriisistä. Tässä yhteydessä meri- ja
merenkulkualalla eli ”sinisellä taloudella” on merkitystä.
Nämä alat työllistävät noin 5,6 miljoonaa ihmistä, ja
niiden tuoma bruttoarvonlisäys on noin 495 miljardia euroa vuosittain.
Työpaikkoja voidaan kuitenkin luoda tätäkin enemmän,
jos oikeisiin aloihin investoidaan oikeaan aikaan. Juuri
tähän tähdätään komission sinisen kasvun strategiassa.
Komissio on määrittänyt lupaavimmat alat ja palkitsevimmat investoinnit. Euroopan kannattaisi tarttua näihin
tilaisuuksiin ennen kuin muut niin tekevät. Mukana on
vakiintuneita aloja, kuten rannikkomatkailu (183 miljardin euron vuotuinen bruttoarvonlisäys) ja vesiviljely,
sekä kehittyviä aloja, kuten merten bioteknologia
(14,1 miljardin euron vuotuinen bruttoarvonlisäys).
Mukana on myös mahdollisia tulevaisuuden aloja, kuten
syvänmeren kaivostoiminta ja valtamerienergia. Niillä
vaikuttaisi olevan valtavaa työllistämispotentiaalia.
Matkailun odotetaan kasvavan vuosittain 2–3 prosenttia (risteilyalan ennakoitu kasvu on noin 60 prosenttia
tällä vuosikymmenellä, mikä loisi 100 000 uutta
työpaikkaa). Valtamerten uusiutuvan energian alan
odotetaan lähes kymmenkertaistuvan ennen vuotta
2020 (merituulivoimasektorin odotetaan kasvavan
voimakkaasti vuoden 2010 noin 35 000 työpaikasta
jopa 170 000 työpaikkaan vuoteen 2020 mennessä).
Merenpohjan kaivostoiminnan liikevaihto saattaa
kymmenen seuraavan vuoden aikana kasvaa
räjähdysmäisesti.

Onnistuneet hallintorakenteet:
merialuestrategiat
Avaruudesta katsottuna maapallon pinnalla ei näy
kansallisia eikä alueellisia rajoja, vain maata ja merta.
On helppo ymmärtää, miten saman merialueen ympärillä elävillä ihmisillä voi olla paljon yhteistä. EU:n
meripolitiikka keskittyy merialueisiin. Merialuestrategioiden avulla toimijat kootaan yhteen ja toimijoiden ja
ihmisten ruohonjuuritason tarpeisiin pyritään vastaamaan tarkasti ja suoraan. Strategioissa ohjataan eri
valtioista ja eri lähteistä tuleva rahoitus yhdessä
sovittuihin tavoitteisiin. Niiden avulla edetään vakaasti
kohti työllisyyden, saavutettavuuden ja elämänlaadun
kaltaisia yhteiskunnallisia tavoitteita – kuten yksi
edistyneimmistä merialuestrategioista, Itämeri-strategia, on osoittanut.
Merialuestrategiassa EU:n hallinto, kansalliset
hallitukset, paikallisviranomaiset, alan toimijat ja itse
ala sekä kansalaisjärjestöt ovat yhdenvertaisina
kumppaneina huolehtimassa siitä, että meripolitiikka
tuottaa johdonmukaisia tuloksia, joista on etua
kansalaisille ja ympäristölle. Tämä ei edellytä

© iStockphoto/Gary Stokes

EU kuuluu kansainväliseen
Atlantin tonnikalojen
suojelukomissioon.

Komissio tarjoaa tämän vuoksi EU-maiden hallituksille
ohjeita ja säädöskehyksiä, jotta tätä kasvua voidaan
ohjata älykkäästi ja etuja voidaan hyödyntää mahdollisimman nopeasti aiheuttamatta ympäristövahinkoja.
Sinisellä kasvulla voi olla todellinen, kouriintuntuva ja
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen ja sen myötä
myös kansalaisiin. Seuraavassa esitetään joitakin,
mutta ei kaikkia, välineitä, jotka ovat EU-maiden
saatavilla paremman tulevaisuuden varmistamiseksi.
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Euroopan meri- ja
kalatalousrahasto auttaa
parantamaan elämänlaatua
Euroopan rannikkoalueilla.

lisärahoitusta: on kyse yksinkertaisesti mekanismista,
jolla pyritään varmistamaan, että käytettävissä olevia
varoja käytetään johdonmukaisesti ja pitkän tähtäimen
kehyksen mukaisesti. Näin on mahdollista tehostaa ja
moninkertaistaa vaikutuksia. Toisin sanoen se on
eräänlaista älykästä hallinnointia.

Merialueiden käytön suunnittelu yhtä
huolellisesti kuin maa-alueilla: merten
aluesuunnittelu
Globalisaatio edistää meriliikenteen, satamien ja
laivanrakennuksen kehitystä. Samalla on kehittymässä
uusia tapoja hyödyntää merta, kuten tuulivoimapuistot,
kalanviljelylaitokset ja mineraalien louhinta. Tämä
johtaa kilpailuun merialueista ja mahdollisesti
meriympäristön heikentymiseen. Ellei toimintaa
koordinoida, eri politiikanalojen väliset epäselvät
suhteet voivat viivästyttää hankkeita, voi jäädä
epäselväksi, kuinka paljon investoinneista saadaan
tuottoa, tai oikeudelliset kulut voivat käydä korkeiksi.
Voi olla paljon tehokkaampaa ja ympäristön kannalta
järkevämpää ylittää tuulivoimapuistojen sijoittelussa
valtioiden rajoja kuin rakentaa kaksi erillistä
tuulivoimapuistoa huonommille sijaintialueille.
Laivaväylien siirtäminen pois suojelualueilta vähentää
ympäristökatastrofien vaaraa. Esimerkkejä on useita.
Näistä syistä komissio on luonut merten ja rannikkoalueiden aluesuunnittelun kehyksen, jonka avulla
EU-maat voivat suunnitella merialueiden käyttöään tai
jopa saman alueen moninaisia käyttöjä. EU:n merten
aluesuunnittelu tarkoittaa, että kaikki toimijat voivat
osallistua suunnitteluun avoimesti ja yhdessä. Näin
varmistetaan vakaat ja oikeudenmukaiset säännöt,

joiden avulla kaikki merellä tapahtuva toiminta voi
kehittyä ja kasvaa. Välineen on jo osoitettu nopeuttavan
merialan investointeja ja alentavan yrityksille aiheutuvia oikeudellisia ja hallinnollisia kustannuksia.

Meriliikenteen valvonta ilmaliikenteen
tavoin: yhdennetty merivalvonta
Lokerointi johtaa usein päällekkäisyyksiin. Kaupallista
meriliikennettä valvovat elimet eivät ole samoja kuin
laitonta kauppaa valvovat elimet. Digitaalisella
aikakaudella ei kuitenkaan ole mitään syytä sille, että
nämä eivät jakaisi tietoja keskenään. EU:n tuen avulla
on kehitetty teknisiä ratkaisuja, joiden avulla pyritään
parantamaan tiedonkulkua merialan viranomaisten
välillä mutta estämään samalla luvaton tiedonsaanti.
Tämä antaa viranomaisille paremmat mahdollisuudet
torjua rikoksia ja suojella kauppa-aluksia ja
kalastusaluksia. Viranomaiset voivat myös toimia
yhdessä ja kehittää poliisitoiminnan ohella myös
pelastusoperaatioita. Toimimalla yhdessä voidaan myös
säästää julkisia varoja.
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Euroopan ”sinisen talouden”
viisi miljoonaa työpaikkaa
tukevat talouskasvua.

Tieteen hyödyntäminen: meriosaaminen
2020 -aloite
Sanotaan usein, että kuun pinta on meille tutumpi kuin
valtamertemme syvyydet. Tietämyksemme meristä on
tosiaankin puutteellista, ja tietomme ovat hajallaan
monissa yhteensopimattomissa ja epätäydellisissä
lähteissä.

Euroopan merenpohjasta. Eurooppalaiset tutkijat ja
insinöörit tekevät yhteistyötä komission kanssa, jotta
olemassa oleva tieto saataisiin koottua yhteen ja näin
saataisiin parannettua tietämystämme meristä ja
valtameristä.

EU:n menestyksekäs Itämeri‑strategia on tuonut yhteen maita,
jotka työskentelevät yhteisten tavoitteiden puolesta.

Liikkuvuuden ja uramahdollisuuksien
tukeminen eri aloilla

© iStockphoto/Guenther Dr. Hollaender

Meriosaaminen 2020 -aloitteessa kootaan yhteen
laadukasta ja johdonmukaista tietoa meristä sekä
saatetaan se vapaaseen ja julkiseen käyttöön. Komissio
on jo laatinut ensimmäisen digitaalisen kartan

Yrittäjät tarvitsevat luonnollisesti tietoa yrityksensä
kehittämiseksi ja kilpailukykynsä parantamiseksi.
Tietojen saatavuuden parantaminen ei kuitenkaan
hyödytä vain ammattilaisia. On kyse myös tiedon
demokratisoinnista. Näin autetaan kansalaisia
osallistumaan rannikkoalueita ja meriä koskevaan
päätöksentekoon.

Monet merialan yritykset eivät nykyään löydä riittävästi
työntekijöitä, joilla on sopiva pätevyys, ammattitaito ja
kokemus. Kasvava pula merialan ammattilaisista ja
päällystön jäsenistä haittaa eurooppalaisten merialan
yritysten kasvua. Tätä on erityisen vaikea hyväksyä
nykyisen korkean työttömyyden aikana. EU:n
meripolitiikalla pyritään vastaamaan haasteisiin, joita
muodostavat esimerkiksi yksinomaan yhteen alaan
(esim. kalastukseen) keskittyvä koulutus, vähäiset
mahdollisuudet liikkuvuuteen ja epävarmat
työllisyysnäkymät.
Merialan työpaikkojen houkuttelevuuden parantamiseksi
komissio pyrkii lisäämään ammatillista liikkuvuutta eri
alojen ja maiden välillä. Lisäksi komissio aikoo keskittyä
pikemminkin siihen, millaista merialan osaamista
tarvitaan tulevaisuudessa, kuin siihen, millaisia taitoja
nykyhetkellä tarvitaan.
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Mitä seuraavaksi?
Uusi lähestymistapa valtamerten
hallinnointiin
Euroopan unionin sinisen kasvun strategiassa mahdollistetaan mereen liittyvän toiminnan menestyksekkyys
samalla kun noudatetaan korkeita ympäristönsuojeluvaatimuksia. EU etenee hyvin ympäristön hyvän tilan
saavuttamisessa EU:n vesillä vuoteen 2020 mennessä.
EU:n tavoitteena on muuttaa 10 prosenttia meristämme
ja valtameristämme suojelluiksi merialueiksi vuoteen
2020 mennessä ja laatia merialueiden suunnitelma
kaikkia EU:n vesialueita varten vuoteen 2021 mennessä. Tässä tavoitteessa ollaan jo puolivälissä.
EU ei kuitenkaan pysty tähän yksinään. Valtamertemme
uhkakuvat ovat lisääntyneet. Ilmastonmuutos,
valtamerten happamoituminen, liikakalastus ja
saastuminen – nämä paineet eivät tunne rajoja, ja
niiden odotetaan lisääntyvän.
Yhteisiä kansainvälisiä toimia tarvitaan erityisesti sen
vuoksi, että 60 % valtameristämme on kansallisen
lainkäyttövallan ulkopuolella. Nämä vedet ovat
mineraalien, merilevän ja kalan yhteinen lähde. Miten
näitä resursseja voidaan suojella ja ylläpitää?
Tiedämmekö, mitä merillä tapahtuu? Noudatetaanko
sääntöjä?

monimuotoisuutta kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla. Kunhan sopimus on valmis, sillä varmistetaan, että Yhdistyneiden kansakuntien merioikeus
yleissopimus, joka laadittiin noin 30 vuotta sitten,
kykenee vastaamaan nykyisiin haasteisiin. Samaisena
vuonna kansainvälinen yhteisö hyväksyi myös kestävän
kehityksen tavoitteet. Tavoitteessa 14 todetaan selkeästi, että halutaan säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
Hallinnoinnissa on kuitenkin edelleen aukkoja, kun
kyseessä on valtameriemme kestävä hoito. EU:lla on jo
tärkeä rooli kansainvälisillä merialan foorumeilla.
Euroopan komissiolla on nyt selkeät toimivaltuudet
ryhtyä muotoilemaan kansainvälistä valtamerten
hallinnointikehystä YK:ssa, muilla monenvälisillä
foorumeilla ja kahdenvälisesti keskeisten
kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on
entistä parempi, kestävämpi ja tehokkaammin
täytäntöönpantu hallinnointikehys. Tehtävään liittyen
komissio aikoo muun muassa julkaista valtamerten
hallinnointia ja sinistä taloutta koskevan tiedonannon.
Aloitteella vahvistetaan laittoman kalastuksen ja
meriympäristön pilaantumisen torjuntaa EU:ssa, tuetaan
kalastusalan alueellisia järjestöjä, korjataan
lainsäädännön puutteita, tehostetaan yhteistyötä,
lujitetaan täytäntöönpanon valvontaa sekä investoidaan
valtameritutkimukseen ja osaamiseen.

© istockphoto/vm

Vuoden 2015 alussa Yhdistyneet kansakunnat pääsi
yhteisymmärrykseen siitä, että laadittaisiin uusi
täytäntöönpanosopimus, joka koskisi meriluonnon

Kalojen ja äyriäisten kysyntä
on jatkuvassa kasvussa.
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Vesiviljely työllistää EU:ssa
noin 65 000 henkilöä.

Nykyaikainen ja asianmukainen
rahoitusväline
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston talousarvio on
6,5 miljardia euroa ajanjaksolla 2014–2020. Uusi
rahasto korvaa Euroopan kalatalousrahaston ja
yhdistää eräitä muitakin rahoitusvälineitä yhteen
rahoitusvälineeseen. Byrokratiaa on vähennetty, jotta
rahoituksen saaminen on tuensaajien kannalta
yksinkertaisempaa.

EU:SSA PYYDETYT 15 TÄRKEINTÄ LAJIA (2013)

(määrä elopainotonneina ja prosenttiosuus
kokonaismäärästä)
Silli/silakka

716 043

14.8 %

Makrilli

450 246

9.3 %

Kilohaili

337 676

7.0 %

Sardiini

243 376

5.0 %

Piikkimakrilli

190 193

3.9 %

Boniitti

163 134

3.4 %

Kummeliturska

154 703

3.2 %

Turska

142 229

2.9 %

Pienet pelagiset lajit

132 144

2.7 %

Keltaevätonnikala

128 127

2.6 %

Mustakitaturska

122 378

2.5 %

Hait

112 350

2.3 %

Punakampela

95 231

2.0 %

Sardelli

90 567

1.9 %

Kampasimpukka

80 458

1.7 %

Tärkeimmät EU:ssa pyydetyt lajit ovat kilohaili ja silli.

Rahastosta tuetaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista.
Samaan aikaan kun komissio lieventää kantoihin
kohdistuvaa painetta ja antaa kannoille aikaa elpyä,
rahasto auttaa toimijoita nykyaikaistamaan kalastusta,
löytämään keinoja parantaa saaliiden lisäarvoa tai
löytämään vaihtoehtoja kalastukselle. Pyydyksiä
voidaan esimerkiksi korvata valikoivammilla, jotta
saaliita ei tarvitsisi heittää pois niin paljon, tai voidaan
kehittää uutta teknologiaa, jotta kalanviljelyn ympäristövaikutukset vähenisivät.
Rahoitettavilla hankkeilla toisin sanoen vauhditetaan
innovointia ja talouden monipuolistumista, jotka
puolestaan synnyttävät uusia työpaikkoja tai parantavat elämänlaatua. Alhaalta ylöspäin suuntautuvien
aloitteiden edistäminen on aiemmin tuottanut erinomaisia tuloksia senkaltaisilla aloilla kuin jalostus, catering-palvelut ja matkailu, joita rohkaistaan nytkin.
Erityistä huomiota kiinnitetään pienimuotoisen kalastuksen harjoittajiin, nuoriin kalastajiin ja paikalliseen
kalastukseen, ja niille tarjotaan tehostettua tukea.
Rahaston avulla pyritään myös kehittämään kestävää
eurooppalaista vesiviljelyä. Rahaston avulla palkitaan
innovaatioita ja edistetään uusia osa-aloja, kuten
vesiviljelyä muihin kuin elintarviketarkoituksiin. Tavoitteena on parantaa tiedonkeruuta ja valvontaohjelmia,
jotta varmistetaan vastuullista ja kestävää kalastusta
koskevien sääntöjen noudattaminen.
Rahaston tehtävänä ei kuitenkaan ole pelkästään
vauhdittaa kestävää kehitystä ja hyvää taloudellista
suorituskykyä. Sillä edistetään myös komission
asettamia yhteiskunnallisia tavoitteita. Kalastusalan
perheyrityksissä usein tärkeässä roolissa olevat puolisot
voivat nyt saada tukea koulutukseen tai kalastukseen
liittyvään muuhun taloudelliseen toimintaan.

V alokeilassa

Tuottajaorganisaatioita autetaan tuotannon
suunnittelussa ja markkinoinnissa niin, että vastataan
yhä asiantuntevamman yleisön odotuksiin.
Kalastusalan lisäksi tarkastellaan myös tiedehankkeita,
kuten teräväpiirtokartan laatimista Euroopan
merenpohjasta tai meriä koskevan tiedon asettamista
yritysten ja tutkijoiden saataville kaikkialla Euroopassa.
Erityistä huomiota kiinnitetään merten aluesuunnittelun,
yhdennetyn merivalvonnan ja meriosaamisen kaltaisiin
hankkeisiin, joilla vältetään päällekkäisyyksiä ja
alennetaan kustannuksia lisäämällä eri alojen välistä
yhteistyötä ja koordinointia. Komissiolla on käytössään
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muitakin varoja, joita voidaan kohdentaa siniseen
talouteen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin.
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitetaan
hankkeita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa noudattaen
jaetun hallinnoinnin periaatetta. Jäsenvaltiot laativat
kullekin kaudelle toimintaohjelmat, joissa esitetään
täsmällinen suunnitelma niille myönnettyjen
määrärahojen käytöstä. Kun komissio on hyväksynyt
ohjelmat, jäsenvaltiot valitsevat rahoitettavat hankkeet.
Jäsenvaltiot ja komissio seuraavat sekä hankkeiden
tukikelpoisuutta että ohjelman täytäntöönpanoa.

Linkkejä
XX
XX
XX
XX

Euroopan komission kymmenen painopistettä: http://ec.europa.eu/priorities/index_en.htm
Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm
Yhdennetty meripolitiikka: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm
Euroopan meriatlas: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_en.htm
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