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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) yleisenä tavoitteena on tukea EU:n 
yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteita, jatkaa 
EU:n yhdennetyn meripolitiikan kehittämistä ja tukea valtamerten hallinnointia koskevia 
unionin kansainvälisiä sitoumuksia koheesiopolitiikkaa, YKP:tä ja EU:n muita 
toimintapolitiikkoja täydentävästi.

EMKR vuosina 2021–2027 on välttämätön, ja on olennaisen tärkeää, että kalatalousalaa 
vahvistetaan merkittävästi, myös määrärahojen osalta.

Monivuotisessa rahoituskehyksessä ehdotettu enimmäismäärä EMKR:lle (miljoonaa euroa).

Monivuotinen 
rahoituskehys 2014–
2020 EU27:ssä vuoden 
2018 kiinteinä hintoina

Monivuotinen 
rahoituskehys 2021–
2027 vuoden 2018 
kiinteinä hintoina

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 6,243 6,866

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin, että Euroopan 
parlamentti hyväksyi 14. maaliskuuta ja 
30. toukokuuta 2018 kaksi 
päätöslauselmaa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. painottaa niiden monialaisten 
periaatteiden merkitystä, joiden on oltava 
monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
2027 ja kaiken siihen liittyvän EU:n 
toimintapolitiikan perustana; toteaa, että 
parlamentti toisti tässä yhteydessä 
kantansa, jonka mukaan EU:n on 
pidettävä kiinni sitoumuksestaan toimia 
edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja piti 
valitettavana, että monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin ehdotuksiin ei 
sisälly asiaankuuluvaa selkeää ja näkyvää 
sitoumusta;

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 c. painottaa näkemystään, että 
Pariisin sopimuksen seurauksena 
ilmastoon liittyvää monialaista 
varainkäyttöä olisi lisättävä huomattavasti 
nykyiseen monivuotiseen 
rahoituskehykseen verrattuna ja siinä 
olisi saavutettava 30 prosentin taso 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2027 mennessä;

Tarkistus 4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 d kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 d. palauttaa mieliin, että 14. 
maaliskuuta 2018 antamassaan 
päätöslauselmassa parlamentti korosti 
kalatalousalan, meriympäristön ja ns. 
sinisen talouden sosioekonomista ja 
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ekologista merkitystä ja niiden panosta 
unionin kestävään 
elintarvikeomavaraisuuteen, sillä ne 
varmistavat eurooppalaisen vesiviljelyalan 
ja kalastusalan kestävyyden ja lievittävät 
ympäristövaikutuksia; toteaa, että lisäksi 
parlamentti kehotti säilyttämään 
nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä kalastusalalle 
osoitettavien määrärahojen tason 
ennallaan ja lisäämään meriasioiden 
määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita;

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti korosti 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–
2027 14 päivänä maaliskuuta 2018 ja 30 
päivänä toukokuuta 2018 antamissaan 
päätöslauselmissa niiden monialaisten 
periaatteiden merkitystä, joihin 
monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
2027 ja kaikkien siihen liittyvien EU:n 
toimintapolitiikkojen olisi perustuttava. 
Parlamentti toisti tässä yhteydessä 
kantansa, jonka mukaan EU:n on 
pidettävä kiinni sitoumuksestaan toimia 
edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja piti 
valitettavana, että monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin ehdotuksiin ei 
sisälly asiaankuuluvaa selkeää ja näkyvää 
sitoumusta. Tästä syystä parlamentti pyysi 
sisällyttämään kestävän kehityksen 
tavoitteet kaikkeen unionin 
toimintapolitiikkaan ja kaikkiin 
aloitteisiin, joita seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
rahoitetaan. Lisäksi se muistuttaa, että 
unionista voi tulla vahvempi ja 
kunnianhimoisempi vain, jos sen 
rahoitusta lisätään. Parlamentti kehottaa 
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siksi jatkamaan tukea nykyisille 
politiikoille, etenkin perussopimuksiin 
kirjatuille unionin pitkäaikaisille 
politiikoille eli yhteiselle 
maatalouspolitiikalle, kalastuspolitiikalle 
ja koheesiopolitiikalle, koska ne tuovat 
unionin kansalaisille konkreettisia etuja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisäksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 14 päivänä 
maaliskuuta ja 30 päivänä toukokuuta 
2018 antamissaan päätöslauselmissa 
Euroopan parlamentti korosti, että 
syrjinnän poistaminen on keskeisen 
tärkeää, jos halutaan täyttää EU:n 
sitoumukset osallistavan unionin 
luomisesta. Tästä syystä se pyysi 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevat sitoumukset kaikkeen 
unionin toimintapolitiikkaan ja kaikkiin 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
koskeviin aloitteisiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisäksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 14 päivänä 
maaliskuuta ja 30 päivänä toukokuuta 
2018 antamissaan päätöslauselmissa 
Euroopan parlamentti painotti, että 
Pariisin sopimuksen seurauksena 
ilmastoon liittyvää monialaista 
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varainkäyttöä olisi lisättävä huomattavasti 
verrattuna nykyiseen monivuotiseen 
rahoituskehykseen ja siinä olisi 
saavutettava 30 prosentin taso 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2027 mennessä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja 
täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava 
sen perusteella, miten hyvin niillä 
saavutetaan toimille asetetut prioriteetit ja 
tulokset, kun erityisesti otetaan huomioon 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen 
riski. Tässä yhteydessä olisi syytä harkita 
kertakorvausten, kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannusten käyttöä sekä 
asetuksen (EU) N:o [unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus] 125 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
kustannuksiin perustumatonta rahoitusta.

(7) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja 
täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava 
sen perusteella, miten hyvin niillä 
saavutetaan toimille asetetut prioriteetit ja 
tulokset, kun erityisesti otetaan huomioon 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja noudattamatta jättämisen riski. 
Tässä yhteydessä olisi syytä harkita 
kertakorvausten, kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannusten käyttöä sekä 
asetuksen (EU) N:o [unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus] 125 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
kustannuksiin perustumatonta rahoitusta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksessa (EU) N:o xx/xx6

vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan kalastus- ja 
meripolitiikkaa on edelleen tuettava 
unionin talousarviosta. EMKR:n 
talousarvion olisi oltava 6 140 000 000
euroa käypinä hintoina. EMKR:n varat 
olisi jaettava yhteistyöhön perustuvan sekä 

(8) Asetuksessa (EU) N:o xx/xx6

vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan kalastus- ja 
meripolitiikkaa on edelleen tuettava 
unionin talousarviosta. EMKR:n 
talousarvion olisi oltava 6866 943 600 
euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina 
(7 739 176 524 euroa käypinä hintoina). 
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suoran ja välillisen hallinnoinnin välillä. 
Niistä 5 311 000 000 euroa olisi 
kohdennettava yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaan tukeen ja 
829 000 000 euroa suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaan tukeen. 
Jotta voidaan varmistaa vakaus erityisesti 
YKP:n tavoitteiden saavuttamisessa, 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvan kansallisen määrärahajaon 
olisi ohjelmakaudella 2021–2027 
perustuttava osuuksiin EMKR:stä 
ohjelmakaudella 2014–2020. 
Syrjäisimmille alueille, valvontaan ja 
täytäntöönpanon valvontaan sekä 
kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä tarkoituksia 
varten kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä 
varten olisi varattava tietyt määrät, kun taas 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
ja ylimääräiseen lopettamiseen 
myönnettäville määrille olisi asetettava 
yläraja.

EMKR:n varat olisi jaettava yhteistyöhön 
perustuvan sekä suoran ja välillisen 
hallinnoinnin välillä. Niistä 5939 794 375
euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina 
(6 694 261 648 euroa käypinä hintoina) 
olisi kohdennettava yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvaan 
tukeen ja 927 149 225 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (1 044 914 876 käypinä 
hintoina) suoran ja välillisen hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan tukeen. Jotta voidaan 
varmistaa vakaus erityisesti YKP:n 
tavoitteiden saavuttamisessa, yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
kansallisen määrärahajaon olisi 
ohjelmakaudella 2021–2027 perustuttava 
osuuksiin EMKR:stä ohjelmakaudella 
2014–2020. Syrjäisimmille alueille, 
valvontaan ja täytäntöönpanon valvontaan 
sekä kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä 
tarkoituksia varten kerättäviä tietoja ja 
niiden käsittelyä varten olisi varattava 
tietyt määrät, kun taas kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen ja ylimääräiseen 
lopettamiseen myönnettäville määrille olisi 
asetettava yläraja.

__________________ __________________

6 EUVL C […], […], s. […]. 6 EUVL C […], […], s. […].

Perustelu

Määrärajojen jaottelu ohjelman rahoituspuitteissa budjettivaliokunnan ehdottamalla tavalla 
on ainoastaan suuntaa-antava aritmeettinen muunnos, joka johtuu ohjelman yleisten 
rahoituspuitteiden muuttamisesta eikä vaikuta asiasta vastaavassa valiokunnassa 
päätettävään määrärahojen jaotteluun.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EMKR:llä olisi oltava seuraavat 
neljä toimintalinjaa: kestävän kalastuksen 
edistäminen ja meren elollisten 

(10) EMKR:llä olisi oltava seuraavat 
neljä toimintalinjaa: kestävän kalastuksen 
edistäminen ja meren elollisten 
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luonnonvarojen säilyttäminen; unionin 
elintarviketurvan varmistamiseen 
osallistuminen kilpailukykyisen ja kestävän 
vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja 
kestävien markkinoiden avulla; kestävän 
sinisen talouden kasvun mahdollistaminen 
ja vauraiden rannikkoyhteisöjen 
edistäminen; kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin vahvistaminen sekä 
turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten ja 
valtamerten mahdollistaminen. EMKR:n 
toimintalinjat olisi pantava täytäntöön 
yhteistyöhön perustuvalla, suoralla ja 
välillisellä hallinnoinnilla.

luonnonvarojen säilyttäminen; unionin 
elintarviketurvan varmistamiseen 
osallistuminen kilpailukykyisen ja kestävän 
kalastuksen, vesiviljelyn sekä 
kilpailukykyisten ja kestävien 
markkinoiden avulla kestävän sinisen 
talouden kasvun mahdollistaminen ja 
vauraiden rannikkoyhteisöjen edistäminen, 
saaret ja syrjäisimmät alueet mukaan 
lukien; kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin vahvistaminen sekä 
turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten ja 
valtamerten mahdollistaminen. EMKR:n 
toimintalinjat olisi pantava täytäntöön 
yhteistyöhön perustuvalla, suoralla ja 
välillisellä hallinnoinnilla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen 
merkitys Pariisin sopimuksen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon 
liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 
ja sillä olisi edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista EMKR:n 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
30 prosenttia. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään EMKR:n valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(13) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen 
merkitys Pariisin sopimuksen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon 
liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 
ja sillä olisi edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista vähintään 25 
prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että 
vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja
viimeistään vuonna 2027. Tämän 
asetuksen mukaisten toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista EMKR:n 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
35 prosenttia. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään EMKR:n valmistelun ja 
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täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EMKR:n olisi edistettävä unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Tätä 
olisi seurattava soveltamalla unionin 
ympäristötunnusmerkkejä, ja siitä olisi 
raportoitava säännöllisesti arviointien 
yhteydessä ja vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa.

(14) EMKR:n olisi edistettävä unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista
sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
asianmukaisesti huomioon ottaen. Tätä 
olisi seurattava soveltamalla unionin 
ympäristötunnusmerkkejä, ja siitä olisi 
raportoitava säännöllisesti arviointien
yhteydessä ja vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kalastus on monissa unionin 
rannikkoyhteisöissä elintärkeää 
toimeentulon ja kulttuuriperinnön kannalta, 
erityisesti siellä, missä pienimuotoisella 
rannikkokalastuksella on tärkeä rooli. 
Monissa kalastusyhteisöissä keski-ikä on 
yli 50 vuotta, joten haasteina ovat edelleen 
sukupolvenvaihdos ja toiminnan 
monipuolistaminen.

(18) Kalastus on monissa unionin 
rannikkoyhteisöissä, saarilla ja 
syrjäisimmillä alueilla elintärkeää 
toimeentulon ja kulttuuriperinnön kannalta, 
erityisesti siellä, missä pienimuotoisella
rannikkokalastuksella ja
rannikkokalastuksella on tärkeä rooli. 
Monissa kalastusyhteisöissä keski-ikä on 
yli 50 vuotta, joten haasteina ovat edelleen 
sukupolvenvaihdos ja toiminnan 
monipuolistaminen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Kalastus ja vesiviljely parantavat 
osaltaan elintarviketurvaa ja ravitsemusta. 
Yli 60 prosenttia kalastustuotteista 
kuitenkin tuodaan tällä hetkellä 
kolmansista maista, ja unioni on erittäin 
riippuvainen niistä. Tärkeä haaste on 
kannustaa unionissa tuotetun 
korkealaatuisen ja kuluttajien saatavilla 
kohtuulliseen hintaan olevan 
kalavalkuaisen kulutusta.

(31) Nälän poistaminen, ruokaturvan 
saavuttaminen ja ravitsemuksen 
parantaminen on yksi Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman 17:stä 
kestävän kehityksen tavoitteesta (SDG 2). 
Unioni on täysin sitoutunut tähän 
tavoitteeseen ja sen täytäntöönpanoon. 
Tässä yhteydessä kalastus ja vesiviljely 
parantavat osaltaan elintarviketurvaa ja 
ravitsemusta. Yli 60 prosenttia 
kalastustuotteista kuitenkin tuodaan tällä 
hetkellä kolmansista maista, ja unioni on 
erittäin riippuvainen niistä. Tärkeä haaste 
on kannustaa unionissa tuotetun 
korkealaatuisen ja kuluttajien saatavilla 
kohtuulliseen hintaan olevan 
kalavalkuaisen kulutusta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) EMKR:n tukea olisi voitava 
myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan 
kestävän kehityksen edistämiseen, mukaan 
lukien makeanveden vesiviljely sekä 
vesieläinten ja -kasvien viljely 
elintarvikkeiden ja muiden raaka-aineiden 
tuotantoa varten. Joissakin jäsenvaltioissa 
on edelleen monimutkaisia hallinnollisia 
menettelyjä, jotka liittyvät esimerkiksi 
tilansaannin hankaluuteen ja raskaisiin 
lupamenettelyihin ja joiden vuoksi alan 
imagon ja viljeltyjen tuotteiden 
kilpailukyvyn parantaminen on vaikeaa. 
Tuen olisi oltava asetuksen (EU) 
N:o 1380/2013 perusteella laadittujen 
vesiviljelytoiminnan monivuotisten 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
mukaista. Tukea olisi voitava myöntää 
erityisesti ympäristön kestävyyteen, 

(32) EMKR:n tukea olisi voitava 
myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan 
kestävän kehityksen edistämiseen, mukaan 
lukien makeanveden vesiviljely ja suljetun 
vesiviljelyn järjestelmät sekä vesieläinten 
ja -kasvien viljely elintarvikkeiden ja 
muiden raaka-aineiden tuotantoa varten. 
Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen 
monimutkaisia hallinnollisia menettelyjä, 
jotka liittyvät esimerkiksi tilansaannin 
hankaluuteen ja raskaisiin 
lupamenettelyihin ja joiden vuoksi alan 
imagon ja viljeltyjen tuotteiden 
kilpailukyvyn parantaminen on vaikeaa. 
Tuen olisi oltava asetuksen (EU) 
N:o 1380/2013 perusteella laadittujen 
vesiviljelytoiminnan monivuotisten 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
mukaista. Tukea olisi voitava myöntää 
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tuottaviin investointeihin, innovointiin, 
ammattitaidon hankkimiseen, työolojen 
parantamiseen sekä korvaaviin 
toimenpiteisiin, joissa tarjotaan 
välttämättömiä maan ja luonnon 
hoitopalveluja. Kansanterveystoimien, 
vesiviljelykannoille otettavien vakuutusten 
sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvien toimien olisi myös oltava 
tukikelpoisia. Tuottaviin investointeihin 
olisi myönnettävä tukea kuitenkin 
ainoastaan rahoitusvälineiden ja InvestEU-
ohjelman kautta, koska niillä on suurempi 
vipuvaikutus markkinoilla ja ne ovat sen 
vuoksi avustuksia 
tarkoituksenmukaisempia tämän alan 
rahoitushaasteisiin vastaamiseksi.

erityisesti ympäristön kestävyyteen, 
tuottaviin investointeihin, innovointiin, 
ammattitaidon hankkimiseen, työolojen 
parantamiseen sekä korvaaviin 
toimenpiteisiin, joissa tarjotaan 
välttämättömiä maan ja luonnon 
hoitopalveluja. Kansanterveystoimien, 
vesiviljelykannoille otettavien vakuutusten 
sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvien toimien olisi myös oltava 
tukikelpoisia. Tuottaviin investointeihin 
olisi myönnettävä tukea kuitenkin 
ainoastaan rahoitusvälineiden ja InvestEU-
ohjelman kautta, koska niillä on suurempi 
vipuvaikutus markkinoilla ja ne ovat sen 
vuoksi avustuksia 
tarkoituksenmukaisempia tämän alan 
rahoitushaasteisiin vastaamiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Työpaikkojen luominen 
rannikkoalueilla edellyttää paikallisvetoista 
kestävän sinisen talouden kehittämistä, 
joka elvyttää alueiden 
yhteiskuntarakennetta. Valtameritoimialat 
ja -palvelut kasvavat todennäköisesti 
maailmantaloutta nopeammin ja 
vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen ja 
kasvuun vuoteen 2030 mennessä. 
Ollakseen kestävää sininen kasvu 
edellyttää innovointia ja investointeja 
uudenlaiseen meriliiketoimintaan ja 
biotalouteen, mukaan lukien kestävät 
matkailumallit, valtameripohjainen 
uusiutuva energia sekä laivanrakennus ja 
uudet satamapalvelut, jotka ovat 
innovatiivisia ja huippuluokkaa ja joilla 
voidaan luoda uusia työpaikkoja ja samalla 
edistää paikallista kehitystä. Vaikka 
julkiset investoinnit kestävään siniseen 
talouteen olisi valtavirtaistettava unionin 
talousarviossa, EMKR:n olisi erityisesti 

(35) Työpaikkojen luominen 
rannikkoalueilla edellyttää paikallisvetoista 
kestävän sinisen talouden kehittämistä, 
joka elvyttää alueiden 
yhteiskuntarakennetta, saaret ja 
syrjäisimmät alueet mukaan lukien. 
Valtameritoimialat ja -palvelut kasvavat 
todennäköisesti maailmantaloutta 
nopeammin ja vaikuttavat merkittävästi 
työllisyyteen ja kasvuun vuoteen 2030 
mennessä. Ollakseen kestävää sininen 
kasvu edellyttää innovointia ja 
investointeja uudenlaiseen 
meriliiketoimintaan ja biotalouteen, 
mukaan lukien kestävät matkailumallit, 
valtameripohjainen uusiutuva energia sekä 
laivanrakennus ja uudet satamapalvelut, 
jotka ovat innovatiivisia ja huippuluokkaa 
ja joilla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja 
samalla edistää paikallista kehitystä. 
Vaikka julkiset investoinnit kestävään 
siniseen talouteen olisi valtavirtaistettava 
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keskityttävä mahdollistavien edellytysten 
luomiseen kestävälle siniselle taloudelle 
sekä pullonkaulojen poistamiseen 
investointien helpottamiseksi ja uusien 
markkinoiden, teknologioiden tai 
palvelujen kehittämiseksi. Kestävän sinisen 
talouden kehittämisen olisi kuuluttava 
yhteistyöhön perustuvan, suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
tuen soveltamisalaan.

unionin talousarviossa, EMKR:n olisi 
erityisesti keskityttävä mahdollistavien 
edellytysten luomiseen kestävälle siniselle 
taloudelle sekä pullonkaulojen 
poistamiseen investointien helpottamiseksi 
ja uusien markkinoiden, teknologioiden tai 
palvelujen kehittämiseksi. Kestävän sinisen 
talouden kehittämisen olisi kuuluttava 
yhteistyöhön perustuvan, suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
tuen soveltamisalaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Kestävän sinisen talouden 
kehittäminen on voimakkaasti riippuvaista 
paikallisten sidosryhmien välisistä 
kumppanuuksista, joilla edistetään 
rannikko- ja sisävesialueiden yhteisöjen ja 
talouksien elinkelpoisuutta. EMKR:n olisi 
tarjottava välineet tällaisten 
kumppanuuksien edistämiseen. Tätä varten 
EMKR:n tukea olisi oltava saatavilla 
yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen yhteistyöhön perustuvan
hallinnoinnin puitteissa. Tämän 
lähestymistavan pitäisi lisätä talouden 
monipuolistamista paikallisesti 
kehittämällä rannikko- ja 
sisämaakalastusta, vesiviljelyä ja kestävää 
sinistä taloutta. Yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen strategioiden olisi 
varmistettava, että paikalliset yhteisöt 
hyödyntävät paremmin kestävän sinisen 
talouden tarjoamia mahdollisuuksia ja 
hyötyvät niistä paremmin ympäristöä, 
sosiaalisia, kulttuurisia ja inhimillisiä 
voimavaroja hyödyntämällä ja 
vahvistamalla. Jokaisen paikallisen 
kumppanuuden olisi siten vastattava 
strategiansa painopisteitä varmistamalla 
paikallisen kestävän sinisen talouden 
kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 

(36) Kestävän sinisen talouden 
kehittäminen on voimakkaasti riippuvaista 
paikallisten sidosryhmien välisistä 
kumppanuuksista, joilla edistetään 
rannikko-, saari- ja sisävesialueiden 
yhteisöjen väestön ja talouksien 
elinkelpoisuutta ja kestävyyttä. EMKR:n 
olisi tarjottava välineet tällaisten 
kumppanuuksien edistämiseen. Tätä varten 
EMKR:n tukea olisi oltava saatavilla 
yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa. Tämän 
lähestymistavan pitäisi lisätä talouden 
monipuolistamista paikallisesti 
kehittämällä rannikko- ja 
sisämaakalastusta, vesiviljelyä ja kestävää 
sinistä taloutta. Yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen strategioiden olisi 
varmistettava, että paikalliset yhteisöt 
hyödyntävät paremmin kestävän sinisen 
talouden tarjoamia mahdollisuuksia ja 
hyötyvät niistä paremmin ympäristöä, 
sosiaalisia, kulttuurisia ja inhimillisiä 
voimavaroja hyödyntämällä ja 
vahvistamalla. Jokaisen paikallisen 
kumppanuuden olisi siten vastattava 
strategiansa painopisteitä varmistamalla 
paikallisen kestävän sinisen talouden 
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tasapainoinen osallistuminen ja edustus. kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 
tasapainoinen osallistuminen ja edustus.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) EMKR:n olisi suoran ja välillisen 
hallinnoinnin puitteissa keskityttävä 
kestävän sinisen talouden mahdollistaviin 
edellytyksiin edistämällä meripolitiikan 
yhdennettyä hallinnointia ja hallintoa, 
lisäämällä tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknologian siirtoa ja käyttöönottoa 
kestävässä sinisessä taloudessa, 
parantamalla merialan taitoja, valtamerten 
tuntemusta ja kestävää sinistä taloutta 
koskevien sosioekonomisten tietojen 
jakamista, edistämällä vähähiilistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaa kestävää 
sinistä taloutta sekä kehittämällä
hankejatkumoita ja innovatiivisia 
rahoitusvälineitä. Syrjäisimpien alueiden 
erityistilanne olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon edellä mainittujen alojen osalta.

(38) EMKR:n olisi suoran ja välillisen 
hallinnoinnin puitteissa keskityttävä 
kestävän sinisen talouden mahdollistaviin 
edellytyksiin edistämällä meripolitiikan 
yhdennettyä hallinnointia ja hallintoa, 
lisäämällä tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknologian siirtoa ja käyttöönottoa 
kestävässä sinisessä taloudessa, 
parantamalla merialan taitoja, valtamerten 
tuntemusta ja kestävää sinistä taloutta 
koskevien sosioekonomisten tietojen 
jakamista, edistämällä vähähiilistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaa kestävää 
sinistä taloutta sekä kehittämällä 
hankejatkumoita ja innovatiivisia 
rahoitusvälineitä. SEUT:n 174 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien syrjäisimpien 
alueiden ja saarten erityistilanne olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon edellä 
mainittujen alojen osalta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Sukupuolten tasa-arvon 
saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen 
oikeuksien ja mahdollisuuksien 
vahvistaminen on yksi Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman 17:stä 
kestävän kehityksen tavoitteesta (SDG 5). 
Unioni on täysin sitoutunut tähän 
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tavoitteeseen ja sen täytäntöönpanoon. 
Tässä yhteydessä syrjinnän torjuminen on 
olennaisen tärkeää, jotta EU voi 
noudattaa osallisuutta edistävää 
Eurooppaa koskevia sitoumuksiaan. Sen 
vuoksi sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevat sitoumukset olisi 
sisällytettävä kaikkeen unionin 
toimintapolitiikkaan, tämä asetus mukaan 
lukien.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Kunkin jäsenvaltion olisi 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
puitteissa laadittava yksi ainoa ohjelma, 
jolle olisi saatava komission hyväksyntä. 
Alueellistamisen yhteydessä ja 
jäsenvaltioiden kannustamiseksi entistä 
strategisempaan lähestymistapaan 
ohjelmien valmistelussa komission olisi 
laadittava kustakin merialueesta analyysi, 
josta käy ilmi niiden yhteiset vahvuudet ja 
heikkoudet YKP:n tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Sekä 
jäsenvaltioiden että komission olisi 
tukeuduttava tähän analyysiin, kun 
kustakin ohjelmasta neuvotellaan ottaen 
huomioon alueelliset haasteet ja tarpeet. 
Ohjelmia arvioidessaan komission olisi 
otettava huomioon YKP:n ympäristölliset 
ja sosioekonomiset haasteet, kestävän 
sinisen talouden sosioekonominen 
tuloksellisuus, merialuetason haasteet, 
merten ekosysteemien säilyttäminen ja 
ennallistaminen, merten roskaantumisen 
vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen
hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

(43) Kunkin jäsenvaltion olisi 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
puitteissa laadittava yksi ainoa ohjelma, 
jolle olisi saatava komission hyväksyntä. 
Alueellistamisen yhteydessä ja 
jäsenvaltioiden kannustamiseksi entistä 
strategisempaan lähestymistapaan 
ohjelmien valmistelussa komission olisi 
laadittava kustakin merialueesta analyysi, 
josta käy ilmi niiden yhteiset vahvuudet ja 
heikkoudet YKP:n tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Sekä 
jäsenvaltioiden että komission olisi 
tukeuduttava tähän analyysiin, kun 
kustakin ohjelmasta neuvotellaan ottaen 
huomioon alueelliset haasteet ja tarpeet. 
Ohjelmia arvioidessaan komission olisi 
otettava huomioon YKP:n ympäristölliset 
ja sosioekonomiset haasteet, kestävän 
sinisen talouden sosioekonominen 
tuloksellisuus erityisesti pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen osalta, merialuetason 
haasteet, merten ekosysteemien 
säilyttäminen ja ennallistaminen, merten 
roskaantumisen vähentäminen sekä 
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n täytäntöönpanoon 
ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä 
olevat määrärahat ovat 6 140 000 000
euroa käypinä hintoina.

1. EMKR:n täytäntöönpanoon 
ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä 
olevat määrärahat ovat 6 866 943 600 
euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina 
(7 739 176 524 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen II osastossa täsmennetyn 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluva osuus määrärahoista on 
5 311 000 000 euroa käypinä hintoina 
liitteessä V olevan vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Asetuksen II osastossa täsmennetyn 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluva osuus määrärahoista on 
5 939 794 375 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (6 694 261 648 euroa
käypinä hintoina) liitteessä V olevan 
vuosijakauman mukaisesti.

Perustelu

Määrärajojen jaottelu ohjelman rahoituspuitteissa budjettivaliokunnan ehdottamalla tavalla 
on ainoastaan suuntaa-antava aritmeettinen muunnos, joka johtuu ohjelman yleisten 
rahoituspuitteiden muuttamisesta eikä vaikuta asiasta vastaavassa valiokunnassa 
päätettävään määrärahojen jaotteluun.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 102 000 000 euroa Azorien ja a) 114 076 262 euroa vuoden 2018 
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Madeiran osalta, kiinteinä hintoina (128 566 125 euroa 
käypinä hintoina) Azorien ja Madeiran 
osalta,

Perustelu

Määrärajojen jaottelu ohjelman rahoituspuitteissa budjettivaliokunnan ehdottamalla tavalla 
on ainoastaan suuntaa-antava aritmeettinen muunnos, joka johtuu ohjelman yleisten 
rahoituspuitteiden muuttamisesta eikä vaikuta asiasta vastaavassa valiokunnassa 
päätettävään määrärahojen jaotteluun.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 82 000 000 euroa Kanariansaarten 
osalta,

b) 91 708 367 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (103 357 081 euroa 
käypinä hintoina) Kanariansaarten osalta,

Perustelu

Määrärajojen jaottelu ohjelman rahoituspuitteissa budjettivaliokunnan ehdottamalla tavalla 
on ainoastaan suuntaa-antava aritmeettinen muunnos, joka johtuu ohjelman yleisten 
rahoituspuitteiden muuttamisesta eikä vaikuta asiasta vastaavassa valiokunnassa 
päätettävään määrärahojen jaotteluun.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 131 000 000 euroa Guadeloupen, 
Ranskan Guayanan, Martiniquen, 
Mayotten, Réunionin ja Saint-Martinin 
osalta.

c) 146 509 709 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (165 119 239 euroa 
käypinä hintoina) Guadeloupen, Ranskan 
Guayanan, Martiniquen, Mayotten, 
Réunionin ja Saint-Martinin osalta.
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Perustelu

Määrärajojen jaottelu ohjelman rahoituspuitteissa budjettivaliokunnan ehdottamalla tavalla 
on ainoastaan suuntaa-antava aritmeettinen muunnos, joka johtuu ohjelman yleisten 
rahoituspuitteiden muuttamisesta eikä vaikuta asiasta vastaavassa valiokunnassa 
päätettävään määrärahojen jaotteluun.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä III osastossa 
täsmennetyn suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluva osuus 
määrärahoista on 829 000 000 euroa 
käypinä hintoina.

1. Jäljempänä III osastossa 
täsmennetyn suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluva osuus 
määrärahoista on 927 149 225 euroa 
vuoden 2018 kiinteinä hintoina 
(1 044 914 876 käypinä hintoina).

Perustelu

Määrärajojen jaottelu ohjelman rahoituspuitteissa budjettivaliokunnan ehdottamalla tavalla 
on ainoastaan suuntaa-antava aritmeettinen muunnos, joka johtuu ohjelman yleisten 
rahoituspuitteiden muuttamisesta eikä vaikuta asiasta vastaavassa valiokunnassa 
päätettävään määrärahojen jaotteluun.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta 
syrjäisimmillä alueilla aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaaminen

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta ja 
SEUT:n 174 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvilla saarilla harjoitettavan 
pienimuotoiseen rannikkokalastuksen 
osalta syrjäisimmillä alueilla aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaaminen

Tarkistus 28
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kalastuksesta, 
viljelystä, jalostuksesta ja markkinoille 
saattamisesta tuensaajille aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaamiseen.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
syrjäisimpien alueiden ja SEUT:n 174 
artiklan soveltamisalaan kuuluvilla 
saarilla harjoitettavan pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen osalta tiettyjen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
kalastuksesta, viljelystä, jalostuksesta ja 
markkinoille saattamisesta tuensaajille 
aiheutuvien lisäkustannusten 
korvaamiseen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
toimiin, joilla suojellaan ja ennallistetaan 
merten ja rannikkojen biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemejä, 
sisävedet mukaan luettuina.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
toimiin, joilla suojellaan ja ennallistetaan 
merten ja rannikkojen biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemejä, 
sisävedet mukaan luettuina. Tätä 
tarkoitusta varten Euroopan 
avaruusjärjestön ja Euroopan 
satelliittiohjelmien kanssa tehtävää 
yhteistyötä olisi edistettävä, jotta saadaan 
kerättyä lisää tietoja meren pilaantumisen 
ja erityisesti vedessä olevan muovijätteen 
tilanteesta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) meren pilaantumisen, erityisesti 
muovin, analysointiin ja tarkkailuun 
tehtävät investoinnit tilannetta koskevien 
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tietojen kartuttamiseksi;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tietämyksen lisääminen meren 
roskista ja niiden keskittymistä;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) valtameritutkimusta ja -tietoa 
koskeva kansainvälinen yhteistyö ja 
valtameritutkimuksen ja -tiedon 
kehittäminen.

f) valtameritutkimusta ja -tietoa 
koskeva kansainvälinen yhteistyö ja 
valtameritutkimuksen ja -tiedon 
kehittäminen erityisesti meren roskien 
osalta siten, että tiedot kerätään 
asianmukaisilla satelliittien tunnistimilla 
erityisesti EU:n avaruusohjelmaan 
kuuluvan Copernicus-komponentin, 
autonomisten ilma-alusten ja in situ 
-havainnointijärjestelmien avulla, koska 
niillä pystytään seuraamaan suuria 
kelluvia roskia sekä pienten roskien 
keskittymiä.
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