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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin, että YKP:n tavoitteet voidaan todella saavuttaa ainoastaan riittävien 

määrärahojen avulla; korostaa, että määrärahat ovat keskittyneet pääluokkaan 3 ja 

osastoon 11 (meri- ja kalastusasiat); panee merkille, että suurin osa määrärahoista on 

kohdennettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon (EMKR), jonka käytettävissä olevat 

resurssit ovat rajalliset muihin EU:n rahastoihin verrattuna, ja pakollisiin 

rahoitusosuuksiin alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä kestävää kalastusta 

koskeviin sopimuksiin, ja katsoo, että tähän viimeksi mainittuun budjettikohtaan 

kohdistuvien jatkuvien määrärahaleikkausten hillitseminen on erittäin tärkeää, jotta 

varmistetaan, että sopimusverkoston laajentamista kolmansien maiden kanssa koskevat 

odotukset täyttyvät; 

2. korostaa, että unionin talousarviossa on otettava huomioon työllisyyttä, yrityksiä ja 

yrittäjyyttä koskevat poliittiset tavoitteet; painottaa, että myös meri- ja kalatalousalat 

luovat työpaikkoja ja kasvua ja edistävät osaltaan aktiivisesti alueellista kehitystä ja 

luonnonvarojen hallintaa; 

3. korostaa kalastuksen sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden merkitystä 

paikallisyhteisöille sekä kalastuksesta erityisen riippuvaisille tietyille meri- ja 

rannikkoalueille; toteaa, että riittävät rahoitusvaraukset on säilytettävä, jotta 

mahdollistetaan pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien laivaston osien 

rahoituksen saanti; 

4. korostaa, että meri- ja kalataloudella on tärkeä taloudellinen, sosiaalinen ja 

ympäristöllinen ulottuvuus ja keskeinen rooli sinisessä taloudessa; 

5. korostaa, että YKP edistää myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta syrjäisimmillä alueilla ja 

syrjäisimmillä saarilla; korostaa, että joissakin tapauksissa näiden alueiden 

kalastusyrityksille aiheutuu haittaa lisäkustannuksista ja ne olisi siksi otettava erityisesti 

huomioon ja niitä olisi tuettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 

mukaisesti, kuten vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 

kärsiviä alueita tuetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan 

mukaisesti; 

6. korostaa, että uuden YKP:n täytäntöönpano edellyttää jäsenvaltioiden ja kalastajien 

kalastuksenhoitoon liittyvän ajattelutavan muutosta, ja palauttaa tässä yhteydessä 

mieliin aiempina varainhoitovuosina ilmenneet vaikeudet, kun määrärahoja 

vähennettiin; 

7. korostaa, että on taattava riittävä taloudellinen tuki siten, että aluksilla ja satamissa 

tapahtuvaa kalastustoimien ja investointien valvontaa varten myönnettäviä määrärahoja 

ei leikata purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja helpottamiseksi; 

8. korostaa, että kalastuksenvalvontatoimien nykyaikaistaminen voidaan toteuttaa 

ainoastaan nykyaikaistamalla sen välineitä, mitä ei voida tehdä määrärahoja lisäämättä; 
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9. korostaa, että on tärkeää varmistaa tietojen keräämisen asianmukainen rahoitus ja 

ainakin säilytettävä kuluvana varainhoitovuonna sitä varten osoitettujen määrärahojen 

taso, koska se on keskeinen tehtävä, jonka avulla mahdollistetaan järkevien ja 

tieteelliseen tietoon perustuvien päätösten tekeminen kalastuspolitiikkaan liittyvistä 

kysymyksistä; 

10. korostaa, että koko toimitusketjussa on investoitava kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden 

markkinoita koskevan tiedon ja tietämyksen analysointiin ja levittämiseen, minkä 

vuoksi markkinatietoutta koskevassa budjettikohdassa on varmistettava ennakoitujen 

maksuarvioiden kattamiseen tarvittavat maksusitoumusmäärärahat; 

11. korostaa tarvetta asettaa etusijalle hankkeet, joissa keskitytään työpaikkojen luomiseen 

(erityisesti nuorisotyöllisyysaloitteen avulla), innovatiivisiin hankkeisiin ja 

paikallistalouden monipuolistamiseen kalastustoiminnan arvon lisäämiseksi – 

esimerkiksi tuotemerkintää tai kalastusmatkailua edistämällä – sekä kalakantojen ja 

meren ekosysteemien suojelemiseen ja elvyttämiseen; 

12. pitää nuorten työllisyystilannetta alalla poliittisena prioriteettina; tähdentää, että 

jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin helpottaakseen 

nuorten pääsyä kalastusalan ammatteihin kaikkien niiden saatavilla olevien välineiden 

avulla, rakennerahastot mukaan luettuina; 

13. korostaa, että kun otetaan huomioon, että unionin vuoden 2017 talousarvion 

toteuttaminen osuu samaan aikaan monivuotuisen rahoituskehyksen 2014–2020 

väliarvioinnin kanssa, varainhoitovuosi 2017 on sopiva ajankohta varmistaa, että 

unionille myönnetään riittävästi resursseja, jotta se voi hoitaa tehokkaasti sisäiset ja 

ulkoiset toimet, ja myöntää tarvittavat määrärahat, joilla vastataan YKP:n 

rahoitustarpeisiin; 

14. muistuttaa, että suurta osaa sekakalastusta koskee poisheitettävän saaliin 

purkamisvelvoite 1. tammikuuta 2017 alkaen, ja kehottaa tässä yhteydessä luomaan 

tämän velvoitteen täyttämistä tukevan erityisen budjettikohdan pyydysten valikoivuutta 

koskevan tutkimuksen ja kehittämisen turvaamiseksi ja edistämiseksi; 

15. korostaa, että jäsenvaltiot ovat hyväksyneet äskettäin kaikki kalastusta koskevat 

toimenpideohjelmat, joten varainhoitovuonna 2017 komission ja kansallisten hallintojen 

olisi nopeutettava toimia asiaankuuluvien hankkeiden oikea-aikaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi; katsoo, että unionin talousarvioon olisi varattava tasoltaan 

asianmukaiset maksumäärärahat ja maksusitoumusmäärärahat kalastustoimia koskevien 

maksuongelmien ja määrärahojen leikkausten välttämiseksi; 

16. toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen toimittaa parlamentille vuosittain 

jäsenvaltioittain eritelty edistymiskertomus kaikista maksusitoumuksista ja maksuista 

EMKR:n eri enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi; 

17. kehottaa meri- ja kalastusasioiden pääosastoa seuraamaan kestävää kalastusta koskevien 

kumppanuussopimusten puitteissa tarkasti alakohtaista tukea hyödyntämällä 

projektitiedostoihin sisältyviin tietoihin perustuvia yksityiskohtaisia kaavioita; 
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18. korostaa, että Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) voi hoitaa tehtävänsä vain, 

jos sille myönnetään riittävästi teknisiä ja taloudellisia resursseja, henkilöresursseja sekä 

rahoitusresursseja; kehottaa komissiota varmistamaan EFCAlle tarkoitettujen 

määrärahojen riittävän rahoituksen, jotta se voi hoitaa uudistetussa yhteisessä 

kalastuspolitiikassa sekä Euroopan raja- ja rannikkovartiostopaketista tehdyssä 

ehdotuksessa sille annetut uudet tehtävänsä; palauttaa mieliin tarpeen jättää kaikki 

muuttoliikekriisiä hoitavien virastojen toimet viiden prosentin 

henkilöstövähennystavoitteen ulkopuolelle; 

19. suosittelee, että EFCAn määrärahoja lisätään, jotta se voi hoitaa Euroopan raja- ja 

rannikkovartiostoa koskevan hankkeen mukaiset uudet tehtävänsä. 
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