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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) määrärahat samoin kuin pakolliset rahoitusosuudet 

alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille ja kestävää kalastusta koskeviin sopimuksiin on 

keskitetty talousarviossa pääluokassa III olevaan osastoon 11 ”Meri- ja kalastusasiat” ja 

osastossa olevaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon (EMKR); 

B. YKP:n ensisijainen tavoite on tasapainottaa kestävyyttä tällä Euroopan unionille tärkeällä 

talouden alalla, joka edistää osaltaan elintarvikkeiden tuotantoa, työllisyyttä ja taloudellista ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionin rannikkoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla, ja 

suojelemaan samalla merten ekosysteemejä kehittämällä talouden ja ympäristön kannalta 

kestävää kalastusta; 

1. korostaa, että unionin vuoden 2019 talousarviossa tulisi varata riittävästi 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoja YKP:n rahoitustarpeiden kattamiseen; katsoo, 

että kalastusalalle on osoitettava asianmukainen ja helposti saatavilla oleva rahoitus, 

jolla taataan ja turvataan pitkän aikavälin investoinnit, jotta YKP voidaan panna täysin 

täytäntöön ja jotta voidaan varmistaa vesiviljelyn ja eurooppalaisen kalastuksen 

elinmahdollisuudet; 

2. korostaa, että unionin kalastusala on keskittynyt merkittävästi tietyille alueille, jotka 

ovat erittäin riippuvaisia kalastuksesta, ja että kalastus ja erityisesti paikallinen 

rannikkokalastus ovat osa yhteiskunta- ja kulttuurirakenteita monilla rannikkoalueilla, 

syrjäisimmillä alueilla ja saarilla; 

3. huomauttaa, että yli 60 prosenttia unionissa kulutetuista kalataloustuotteista on peräisin 

kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien maiden talousvyöhykkeiltä, joten vuoden 2019 

talousarviomäärärahojen on oltava riittävät, etenkin koska ensi vuonna on tarkoitus 

uusia Mauritanian ja Senegalin kanssa tehdyt pöytäkirjat; 

4. katsoo, että yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus edellyttää realistisia 

budjettiennusteita kolmansien maiden kanssa tehtävien kestävää kalastusta koskevien 

kumppanuussopimusten rahoitusta varten; 

5. toteaa, että EMKR vuosiksi 2014–2020 hyväksyttiin neljä vuotta sitten 15. toukokuuta 

2014, mutta korostaa, että sen toteutus on edelleen epätyydyttävällä tasolla: 

määrärahoista (yhteistyössä hallinnoidut EMKR:n varat) on tällä hetkellä käytetty vain 

4,5 prosenttia; toivoo, että EMKR:n toteutus edistyy ajan mittaan, ja korostaa, että 

heikko toteutusaste johtuu osittain sekä jäsenvaltioiden että unionin byrokraattisista 

rajoituksista sekä jäsenvaltioiden kunnianhimon puutteesta etenkin purkamisvelvoitteen 

täysimääräisen ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon varmistamisen suhteen; huomauttaa, 

että varoja tarvitaan kalastusalan tukemiseen, kun purkamisvelvoite otetaan käyttöön; 

6. korostaa tarvetta kohdentaa riittävästi määrärahoja osarahoitettuihin toimiin, jotta 

rannikkokalastusta, pienimuotoista kalastusta ja virkistyskalastusta harjoittavat voivat 

saada rahoitusta; pitää erityisen tärkeänä, että lisäksi osoitetaan asianmukainen rahoitus 
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kalastusinfrastruktuurin parantamiseen; toteaa, että jäsenvaltioiden on määriteltävä 

rahoitusta koskevat painopisteensä EMKR:n tarjoaman yleisen kehyksen perusteella 

niin, että niillä voidaan vastata tämän alan erityisongelmiin; 

7. korostaa, että kalastuksen sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus ovat tärkeitä 

paikallisyhteisöille ja joillekin meri- ja rannikkoalueille; katsoo, että rahoitus on 

säilytettävä riittävällä tasolla, jotta rannikkokalastusta ja pienimuotoista kalastusta 

harjoittavat laivaston osat saavat varoja; 

8. tähdentää tieteellisten tietojen välttämättömyyttä merten ekosysteemien toiminnan 

ymmärtämiseksi paremmin, mikä on puolestaan välttämätön edellytys kestävän 

enimmäistuoton saavuttamiseksi; palauttaa mieliin, että tieteellisen tiedon keräämistä on 

kehitettävä ja on lisättävä yhteistyötä ja tieteellisen tiedon vaihtoa meri- ja 

kalatalousalan välillä ja toisaalta tiedeyhteisön välillä; huomauttaa, että tarvitaan 

tieteellistä tietoa virkistyskalastuksen vaikutuksesta kalakantoihin; 

9. muistuttaa tarkkojen ja riippumattomien kalavarojen tilaa koskevien tieteellisten 

arvioiden tärkeydestä sellaisten päätösten tekemiseksi, joiden avulla kestävän 

enimmäistuoton tavoitteet voidaan saavuttaa; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 

EMKR:n rahoitusta tieteellisten tietojen keruuta varten, koska se on olennainen tekijä, 

jonka avulla mahdollistetaan järkevien ja tieteelliseen tietoon perustuvien päätösten 

tekeminen kalastuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä; 

10. pitää tärkeänä, että kalastustoimintaa, joka on yksi YKP:n kulmakivi, valvotaan; katsoo, 

että siihen on kohdennettava jatkossakin unionin rahoitusta ja että jäsenvaltioiden on 

lisättävä toimiaan kyseisten resurssien hyödyntämiseksi; 

11. korostaa, että on tärkeää säilyttää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston rahoitus 

entisellä tasolla, jotta varmistettaisiin, että se hoitaa moitteettomasti kalastusalan 

tarkastus- ja valvontatehtävänsä; vaatii vahvistamaan kalastuksenvalvontaviraston 

roolia, jotta voidaan saavuttaa YKP:n tavoitteet ja jotta virasto voi vakiinnuttaa 

kalastuslaivastojen hallinnointia ja seurantatoimenpiteiden valvontaa koskevan 

toimintansa; 

12. toteaa, että yksi kalastusalan haaste on sukupolvenvaihdokset, joita on edistettävä ennen 

kaikkea poliittisin erityistoimin ja osoittamalla rahoitustukea, jolla kannustetaan nuoria 

töihin alalle ja tarjotaan heille etenkin syrjäisimmillä alueilla samanlaiset edellytykset 

kuin muilla talouden aloilla; 

13. pitää tärkeänä helpottaa nuorten pääsyä kalatalousalan töihin EMKR:n sekä unionin 

muiden rahoitusjärjestelyjen avulla; 

14. huomauttaa, että brexitiä ei saa käyttää rahoituksen vähentämisen tekosyynä; katsoo, 

että unionin on löydettävä tarvittavat resurssit, jotta YKP:lle tarjottaisiin vakaa rahoitus. 
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