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KALATALOUSALAN RAKENNETUKI

Euroopan unionin kalatalouspolitiikkaa rahoitettiin alun perin kalatalouden ohjauksen
rahoitusvälineestä (KOR). Kaudella 2007–2013 kalatalouspolitiikan rahoituksesta vastasi
Euroopan kalatalousrahasto (EKTR), ja kuluvalla kaudella 2014–2020 siitä vastaa uusi
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 6,4 miljardin euron budjetilla. EMKR:sta
tuetaan kalastajia kestävään kalastukseen siirtymisessä ja rannikkoyhteisöjä taloutensa
monipuolistamisessa, ja siitä rahoitetaan hankkeita, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja
parannetaan elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla.

OIKEUSPERUSTA

EY:n perustamissopimuksen 32–37 ja 158 artikla sekä Lissabonin sopimuksen 38–43 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. joulukuuta
2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista
yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa,
koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15. toukokuuta 2014,
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

TAVOITTEET

Kalatalouden rakennepolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota rahoitustoimenpiteitä
yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanoa sekä kalastus- ja vesiviljelyalan
kestävää kehittämistä varten. Sillä autetaan kalastajia noudattamaan uusia vaatimuksia,
jotka koskevat poisheittämiskieltoa, uusia turvatoimia sekä työehtojen, tietojenkeruun ja
satamainfrastruktuurin muutoksia.

SAAVUTUKSET

A. Tausta
Kalatalouden rakennepolitiikka sai alkunsa vuonna 1970, jolloin Euroopan maatalouden ohjaus-
ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastosta päätettiin hakea tukea kalatalousalan rakennustöitä,
nykyaikaistamista, kaupan pitämistä ja jalostusta koskeville toimille.
Edinburghissa vuonna 1992 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti sisällyttää kalatalouden
rakennepolitiikan rakennerahastojen säännöskehykseen siten, että sille vahvistettiin oma
tavoite 5 a (kalatalouden rakenteiden mukauttaminen) sekä oma rahoitusväline, kalatalouden
ohjauksen rahoitusväline (KOR). Kalastusalan rakenneuudistusta koskeva yhteisön aloite
(Pesca), jonka tehtävänä oli tukea taloudellisesti kalastuksesta riippuvaisia alueita, otettiin
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käyttöön kaudeksi 1994–1999. Lisäksi käyttöön otettiin liitännäistoimia, muun muassa
varhaiseläkkeitä ja nuorille kalastajille maksettavia kannustuspalkkioita.
Agenda 2000:n yhteydessä sovittiin uusista suuntaviivoista, joihin kuului kalastuksesta
riippuvaisten alueiden rakenneongelmien sisällyttäminen rakennerahastojen uuteen
tavoitteeseen 2 ja Pesca-yhteisöaloitteen lopettaminen vuonna 2000. Neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1263/1999 vahvistettiin uusi KOR:n toimintakehys kaudelle 2000–2006 kestävän
tasapainon saavuttamiseksi kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välille.
B. Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)
1. Osana YKP:n uudistamista EKTR korvasi kalatalouden rahoituksen ohjausvälineen
kaudella 2007–2013, ja sillä oli seuraavat viisi painopistealuetta:
— YKP:n päätavoitteiden tukeminen, kalavarojen kestävä hyödyntäminen sekä kalavarojen

ja unionin kalastuslaivaston kapasiteetin tasapainottaminen pysyvästi

— kalastusalan toimijoiden kilpailukyvyn ja taloudellisen kannattavuuden lisääminen

— ympäristöä säästävien kalastus- ja tuotantomenetelmien edistäminen

— asianmukaisen tuen tarjoaminen kalatalousalan työntekijöille

— kalastuksesta riippuvaisten alueiden taloudellisen toiminnan monipuolistamisen
edistäminen.

Kaudella 2007–2013 EKTR:n kokonaisbudjetti oli 3,849 miljardia euroa, josta 2,908 miljardia
euroa kohdennettiin lähentymistavoitealueille ja 941 miljoonaa euroa muille alueille.
2. Toimintamuodot
— unionin kalastuslaivaston mukauttamistoimenpiteet (tuki kalastusalusten poistamiseen

pysyvästi tai väliaikaisesti käytöstä tai tuki koulutukseen, uudelleenkoulutukseen tai
varhaiseläkkeelle jäämiseen)

— vesiviljelyn, jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimenpiteet, joilla edistettiin
kalastuksen ympäristövaikutuksia vähentävien pyydysten ja menetelmien hankintaa ja
käyttöä etenkin pien- ja mikroyrityksissä

— yhteistä etua koskevat toimenpiteet eli hankkeet, joilla edistettiin kalavarojen
kestävää hoitoa ja säilyttämistä, lujitettiin kalastustuotteiden markkinoita tai edistettiin
kalatalousalan tutkijoiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä

— rannikkokalastusalueiden kestävä kehitys siten, että tuettiin toimenpiteitä ja aloitteita,
joilla pyrittiin monipuolistamaan ja vahvistamaan talouskehitystä alueilla, joihin
kalastustoiminnan vähentyminen oli vaikuttanut

— tekninen apu, johon kuuluivat ehdotetun asetuksen valmisteluun, seurantaan,
hallinnolliseen ja tekniseen tukeen, arviointiin, tarkastuksiin ja täytäntöönpanon
valvontaan liittyvät toimet.

Jäsenvaltiot vastasivat määrärahojen kohdentamisesta näihin viiteen painopistealueeseen.

EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTO (EMKR)

Jotta parlamentin neuvoston kanssa tekemä sopimus uudesta ja perusteellisesti tarkistetusta
YKP:sta voitiin panna täytäntöön, komission ehdottamaa ja parlamentin vuonna 2013
ensimmäisen kerran muuttamaa EMKR:a muutettiin uudelleen ja sen lopullisesta muodosta
päästiin yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa.
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EMKR on yksi viidestä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, jotka täydentävät toisinaan
ja joiden tarkoituksena on saada aikaan lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja kasvua EU:ssa.
Nämä rahastot toimivat yhteisten sääntöjen ja säännösten puitteissa (ks. 17. joulukuuta
2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvosto asetus (EU) N:o 1303/2013), joilla
tehostetaan ja yhdenmukaistetaan niiden koordinointia ja täytäntöönpanoa. Rahastoa käytetään
hankkeiden rahoittamiseen yhdessä kansallisen rahoituksen kanssa. Kullekin jäsenvaltiolle
myönnetään rahaston kokonaismäärärahoista osuus, joka on riippuvainen sen kalastusalan
koosta (työllisyyden ja tuotannon taso, kalastuslaivaston koko jne.). Kukin jäsenvaltio laatii sen
jälkeen toimenpideohjelman, jossa kuvataan rahoitusvarojen jakautuminen ja jonka komissio
hyväksyy. Kansallisilla viranomaisilla on valtuudet valita rahoitettavat hankkeet, ja ne vastaavat
yhdessä komission kanssa ohjelman täytäntöönpanosta.
Ohjelma rakentuu seuraavien neljän pääkohdan ympärille:
A. Ympäristön kannalta kestävä kalastus unionissa
— investoinnit valikoivampiin pyydyksiin poisheittämisen lopettamiseksi ja YKP:n

uudistuksessa määrätyn vuodesta 2015 alkaen voimaan tulleen kaikkien saaliiden
purkamista koskevan velvoitteen aiheuttaman vaikutuksen hallinnointi

— parlamentin erityisestä pyynnöstä tietojen keräämisen ja valvonnan asettaminen
ensisijaiseen asemaan lisäämällä EMKR:sta tähän tarkoitukseen osoitettavan rahoituksen
osuutta huomattavasti

— kalakantojen säilyttämiseksi toteutettavat toimenpiteet, kuten biologiset suojeluajat

— tukien jäädyttäminen toimijoilta, jotka eivät noudata YKP:n sääntöjä.

B. Kilpailukykyinen kalastusala unionissa
— tuki yrityksen perustamiseen (enintään 75 000 euron investointi alle 12 metrin pituisiin

aluksiin) alle 40-vuotiaille kalastajille, joilla on vähintään viisi vuotta ammatillista
kokemusta alalta

— tuki kalastajien tulojen monipuolistamiselle sivuelinkeinojen, kuten kalastusaluksille
suuntautuvan matkailun avulla; parlamentti on kuitenkin hylännyt komission alun perin
esittämän uudelleenkoulutusvaihtoehdon kalastuksen lopettamiseksi

— alukseen tehtävät investoinnit, joilla helpotetaan saaliiden hallinnointia ja
parannetaan saaliiden laatua, sekä purkamisvelvoitteesta aiheutuvat investoinnit
satamainfrastruktuuriin

— tuki innovoinnille, entistä nykyaikaisempien ja ympäristöä säästävien alusten kehittäminen
mukaan lukien

— tuki tuottajaorganisaatioiden laatimille tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeville
suunnitelmille

— tuki alusten romutusta varten laivaston kapasiteetin ja pyyntiponnistuksen vähentämiseksi
(kohdennetaan ylikapasiteetista kärsiviin tiettyihin laivaston osiin, lopetetaan vuoteen
2018 mennessä)

— tuki koneiden korvaamiselle tehon ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (edellyttää 12–
24-metristen alusten konetehon vähentämistä)

C. Aikaisempaa paremmat sosiaaliset olot
— investoinnit terveyden, hygienian ja turvallisuuden parantamiseksi aluksilla
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— kalastajille annettava ammattikoulutus

— vakuutusrahaston perustaminen luonnonmullistusten ja ympäristöön tai terveyteen
liittyvien onnettomuuksien varalta (kattaa kalastajat sekä osterinviljelijät osteritautien
tapauksessa).

D. Sininen kasvu (vesiviljely)
— teknologian kehittämisen vahvistamisen, innovoinnin ja tietämyksensiirron tukeminen

— erityisesti pienten ja keskisuurten vesiviljely-yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden
parantaminen

— vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelua ja ennallistamista sekä
vesiviljelyyn liittyvien ekosysteemien parantamista koskevat aloitteet

— ympäristönsuojelun korkean tason takaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen

— ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen
kehittäminen; näiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa älykkään erikoistumisen strategiat
(RIS3) ovat olennaisia, koska niihin sisältyy kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka
mahdollistaa uudet aloitteet ja sovellukset, joita voidaan soveltaa kaikkiin olemassa oleviin
taloudellisiin toimiin edistämällä innovointia, nuorten yritysten perustamista ja alhaalta
ylöspäin suuntautuvia lähestymistapoja; näillä periaatteilla voi siten olla tärkeä rooli
sinisen kasvun edistämisessä.

Talousarvio
EMKR:n talousarvio kaudella 2014–2020 tuki on 6,4 miljardia euroa. Jäsenvaltiot hallinnoivat
rahastosta 89 prosenttia, joka käytetään meriympäristöön kohdistuvaan kalatalouden
vaikutuksen vähentämiseen, useampien markkinavälineiden tarjoamiseen kuluttajille ja
ammattilaisille, suojeltujen alueiden yhteisen hoidon edistämiseen ja pienimuotoisen
kalastuksen tukemiseen. Tästä määrästä
— 4 340 miljoonaa euroa osoitetaan kalatalouden ja vesiviljelyn kestävään kehittämiseen,

kaupan pitämiseen ja jalostukseen liittyvät toimenpiteet mukaan lukien, tekniseen tukeen,
paikalliseen kehittämiseen ja kalastusalueiden tukemiseen

— 580 miljoonaa euroa osoitetaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimiin, jotta voidaan seurata
YKP:n sääntöjen noudattamista ja suojella terveiden kalakantojen oikeudenmukaista
käyttömahdollisuutta; näihin sisältyy kalastusalueille pääsyn, pyyntiponnistuksen,
suurimpien sallittujen saaliiden ja kiintiöiden valvonta

— 520 miljoonaa euroa osoitetaan entistä parempaa pitkän aikavälin kalastuksen hoitoa
koskevien tietojen keräämisen rahoittamiseen (esimerkiksi kaupallisten lajien ja yhtä
kantaa koskevan dynamiikan sekä sekakalastuksen ja aluemeren ekologisen mallintamisen
ymmärtäminen ja seuranta)

— 71 miljoonaa euroa osoitetaan sinisen talouden toimenpiteisiin, kestävän kasvun
aikaansaamiseen ja työpaikkojen luomiseen meren luonnonvaroista sellaisilla aloilla kuin
merialueiden valvonta, meriä ja ekosysteemejä koskevan tietämyksen parantaminen sekä
uusien meren luonnonvarojen (energia, biotekniikka jne.) vastuullinen hyödyntäminen

— 192,5 miljoonaa euroa osoitetaan korvauksiin syrjäisimmillä alueilla, joiden laivastot
koostuvat enimmäkseen pienimuotoista kalastusta harjoittavista aluksista; EMKR:ssa
otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityishaitat tehostetun julkisen avun sekä
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kalastus- ja vesiviljelytuotteiden lisäkustannuksia koskevan erityisen korvausjärjestelyn
avulla

Komissio hallinnoi suoraan jäljelle jäävää 11:tä prosenttia, jolla tuetaan EU:n laajuisia hankkeita
mereen ja rannikkoon liittyvissä asioissa, mukaan lukien merten aluesuunnittelu, kansainvälinen
hallinnointi ja yhteistyö sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto.
Monivuotinen rahoituskehys
YKP:n rakennetukea säännellään monivuotisella rahoituskehyksellä, jossa vahvistetaan
vuotuiset enimmäismäärät, jotka EU voi käyttää eri politiikan aloilla. Se tarjoaa
rahoitussuunnittelua ja talousarvion kurinalaisuutta koskevan järjestelmän, jolla varmistetaan,
että EU:n menot ovat ennustettavissa ja pysyvät sovituissa rajoissa niin kauan, että yhteisistä
toimintapolitiikoista tulee tehokkaita. Kauden 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys on jaettu
eri toiminnan aloja vastaaviin kuuteen kustannuslajiin, joista yksi on ”Kestävä kasvu ja
luonnonvarat”, joka sisältää YKP:n ja jonka määrärahat ovat 420 miljardia euroa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti tarkastelee EU:n menoja ERI-rahastojen kautta talousarvion vuotuisen
vastuuvapausmenettelyn puitteissa, ja kalatalouden osalta se kannatti EMKR:n perustamista
uutena rahoitusvälineenä, jolla tuetaan uudistettua YKP:aa ja edistetään yhdennettyä
meripolitiikkaa.
Parlamentti hyväksyi 6. heinäkuuta 2016 käymänsä keskustelun jälkeen valiokunta-aloitteisen
mietinnön monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen
valmistelusta[1] kannanottonaan, joka liittyy tulevaan prosessiin, jossa komissio esittelee
monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin. Parlamentti pyysi muun muassa, että EMKR:n
osuutta ei pienennettäisi MKR:n toisen puoliskon osalta, jotta äskettäisen YKP:n uudistamisen
tavoitteet voidaan saavuttaa.
Sinisen kasvun osalta parlamentti kannattaa alueellista lähestymistapaa, koska RIS3:n
täytäntöönpano voi onnistua vain, jos se perustuu paikallisiin ja alueellisiin voimavaroihin.
Parlamentti kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita harjoittamaan strategioiden täytäntöönpanon
jaksottaista (vuosittaista ja kauden puolivälin) seurantaa[2]. Se on tietoinen myös siitä,
että alueille on annettava tukea ja ohjeita niiden RIS3-strategioiden suunnittelussa ja
täytäntöönpanossa[3].
Viimeisimmässä syrjäisimmistä alueista antamassaan päätöslauselmassa[4] parlamentti kehotti
luomaan synergioita rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien ja välineiden välille, jotta
EU:n alueellisten rahastojen potentiaalia voidaan käyttää täysimääräisesti ja syrjäisimpien
alueiden potentiaalia hyödyntää mahdollisimman paljon.
Tutkimus kalatalousvaliokunnalle:
— ”Small-scale fisheries and ’Blue Growth’ in the EU”, huhtikuu 2017

— ”Perspectives for the New European Fisheries Fund 2011”[5]

[1]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309.
[2]Parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2016 koheesiopolitiikasta ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävistä
tutkimus- ja innovointistrategioista (RIS3) – Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0320.
[3]Parlamentin päätöslauselma 14. tammikuuta 2014 älykkäästä erikoistumisesta: huippuosaamisen verkottuminen
toimivan koheesiopolitiikan osatekijänä – EUVL C 482, 23.12.2016, s. 2.
[4]Parlamentin päätöslauselma 26. helmikuuta 2014 syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoimisesta luomalla
synergioita EU:n rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien välille – Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0133.

[5]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-
PECH_ET(2011)460061_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0309
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0320
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0133
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-PECH_ET(2011)460061_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460061/IPOL-PECH_ET(2011)460061_EN.pdf
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— ”Focus on Fisheries Subsidies”[6]

— ”Global Fisheries Subsidies”[7]

— ”EPRS Library Briefing on the European Maritime and Fisheries Fund”[8] (2014–2020)

Priit Ojamaa / Matilde Vallerani
09/2017

[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-
PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-
PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
[8]http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/
LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2013/513980/IPOL-PECH_DV(2013)513980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_NT(2013)513978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130666/LDM_BRI(2013)130666_REV1_EN.pdf
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