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LYHYET PERUSTELUT

Kalatalousvaliokunta:

– suhtautuu myönteisesti komission 14. syyskuuta 2016 esittämään ehdotukseen uudeksi 
EU:n varainhoitoasetukseksi ja useiden alakohtaisten sääntöjen ja erityisesti asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta (yleiset säännökset Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastot) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
(EMKR));

– pitää myönteisinä komission ehdotuksia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa EU:n 
varojen saajia koskevia menettelyjä, vähentää tarkastusten nykyiset moninaiset vaiheet 
yhteen, soveltaa ainoastaan yhtä säännöstöä hybriditoimiin, joustavoittaa 
talousarviohallintoa, keskittyä tuloksiin ja järkeistää raportointia, yksinkertaistaa EU:n 
hallintoa sekä antaa kansalaisille mahdollisuus osallistua;

– on kuitenkin huolissaan siitä, että uusien sääntöjen nojalla EMKR:a voisi olla 
mahdollista käyttää muiden kuin kalastuspolitiikan alan rakenneuudistusten 
rahoitukseen;

– korostaa tarvetta estää jäsenvaltioita osoittamasta EMKR:n varoja uudelleen muihin 
käyttötarkoituksiin;

– korostaa, että on tärkeää, että EMKR:n rahoitusosuus kohdistetaan tiukasti yhteisen 
kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeviin rakenneuudistuksiin sekä tieteellisten 
tietojen valvontaan ja keruuseen;

– korostaa tarvetta lujittaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten roolia EMKR:n 
täytäntöönpanossa;

– pitää valitettavana, että näin monitahoista ehdotusta varten ei ole tehty 
vaikutustenarviointia;

– on sitä mieltä, että julkinen kuuleminen varainhoitoasetuksen tarkistuksesta oli liian 
lyhyt eikä tarpeeksi perusteellinen ja osallistava;

– pitää erittäin valitettavana sitä, ettei se voi antaa lausuntoa eikä jättää käsiteltäväksi 
tarkistuksia 265 artiklasta eli siitä osasta komission ehdotusta COM(2016)0605, joka 
mahdollisesti koskee sitä eniten. Tästä määrättiin valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
hyväksymässä yhteisymmärryspöytäkirjassa, jonka mukaan ainoastaan 
kalatalousvaliokunta voi antaa lausunnon työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti 
yhteistyötä tekeville budjettivaliokunnalle (BUDG) ja talousarvion 
valvontavaliokunnalle (CONT), kun taas edellä mainittu 265 artikla kuuluu yksinomaan 
aluekehitysvaliokunnan (ja työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti 
BUDG/CONT-valiokunnan) toimivaltaan. Tämä tarkoittaa, että kalatalousvaliokunnan 
jäsenet voivat jättää työjärjestyksen 208 artiklan mukaisesti aluekehitysvaliokunnan 
käsiteltäviksi tätä osaa koskevia tarkistuksia kukin erikseen eivätkä 
kalatalousvaliokunnan puolesta.
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TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talousarvion 
valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Asianmukaisen keskustelun 
varmistamiseksi parlamentin ja neuvoston 
välillä komission ehdotuksesta käytävien 
keskustelujen määräaikojen olisi ollut 
oltava pidempiä.

Perustelu

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, että tästä ehdotuksesta käytävän keskustelun 
määräajat ovat sellaiset, että toisen lainsäätäjän kantoja ei voida ottaa asianmukaisesti 
huomioon.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 178 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(178 a) Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston varat olisi yhteisen 
kalastuspolitiikan tukemiseksi 
kohdennettava tiukasti meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen, 
kalastuksen sääntelyyn ja kyseisiä 
luonnonvaroja hyödyntävien laivastojen 
hallinnointiin, makean veden elollisiin 
luonnonvaroihin ja vesiviljelyyn sekä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
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jalostamiseen ja kaupan pitämiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 178 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(178 b)ERI-rahastojen määrärahojen 
siirtäminen varainhoitoasetuksen tai 
alakohtaisten asetusten mukaisesti 
perustettuihin välineisiin ei missään 
tapauksessa saa vaarantaa alakohtaisten 
politiikkojen täytäntöönpanoa edistämällä 
rahoitusinstrumenttien käyttöä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edistääkseen parhaiden käytänteiden 
noudattamista rakennerahastojen, 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
maatalouden tukirahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston määrärahojen 
toteuttamisessa komissio voi antaa 
hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavien 
elinten käyttöön tiedotustarkoituksessa 
menetelmäoppaan, jossa se esittää 
valvontastrategiansa ja -lähestymistapansa 
ja joka sisältää myös tarkistuslistoja sekä 
esimerkkejä parhaista käytänteistä. Tätä 
opasta päivitetään aina tarpeen mukaan.

Edistääkseen parhaiden käytänteiden 
noudattamista rakennerahastojen, 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan 
maatalouden tukirahaston ja Euroopan 
kalatalousrahaston määrärahojen 
toteuttamisessa komissio voi antaa 
hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavien 
elinten käyttöön tiedotustarkoituksessa 
menetelmäoppaan, jossa se esittää 
valvontastrategiansa ja -lähestymistapansa 
ja joka sisältää myös tarkistuslistoja sekä 
esimerkkejä parhaista käytänteistä. Tätä 
opasta päivitetään aina tarpeen mukaan.
Kansallisten ja alueellisten ohjelmien 
toteuttaminen vaatii kaikkien 
rahoitussitoumusten kattavia kansallisia 
ja alueellisia hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä, jotka perustuvat 
kansallisten ja alueellisten 
hallintoviranomaisten ja komission 
läheiseen yhteistyöhön. Komissio antaa 
kertomuksen vuosittain ja julkaisee 
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väliarviointeja.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Täsmällisten ja asianmukaisten 
toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden 
määrittelemiseksi komissio edistää 
alueellisten toimenpideohjelmien 
valmistelua suhteellisuuden ja 
toissijaisuuden periaatteiden mukaisesti ja 
ottaa huomioon alueelliset toimivaltuudet.

Perustelu

Alueiden olisi pystyttävä käyttämään oikeuttaan osallistua päätöksentekoon niiden 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Niinpä kalastuksen alalla toimivaltaisten alueiden olisi 
voitava valmistella ja hallinnoida omia alueellisia toimenpideohjelmiaan.
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