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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että kalastusalan elinkelpoisuuden takaamiseksi tarvitaan asianmukaisia 
rahoitustoimia, ja huomauttaa, että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP) asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittäviä määrärahoja; huomauttaa, että määrärahat 
ovat keskittyneet pääluokkaan III ja osastoon 11 (Meri- ja kalastusasiat); panee 
merkille, että suurin osa määrärahoista on kohdennettu Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastolle (EMKR) ja pakollisiin rahoitusosuuksiin alueellisille 
kalastuksenhoitojärjestöille sekä kestävää kalastusta koskeviin sopimuksiin;

2. korostaa, että on löydettävä tasapaino ympäristötavoitteiden ja sosiaalisen ja 
taloudellisen vakauden välillä, jotta voidaan saavuttaa kestävä sininen talous erityisesti 
yhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta;

3. korostaa, että YKP:n ydintavoitteiden olisi tasapainotettava Euroopan unionin kannalta 
strategisesti merkittävän alan elinkelpoisuus ja tarve suojella meriekosysteemejä 
kehittämällä taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää kalastusta;

4. katsoo, että meren elollisia luonnonvaroja koskevan luotettavan tieteellisen tietämyksen 
lisäämiseksi on toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että vaikka tietämys on parantunut, 
olemme vielä kaukana parhaasta mahdollisesta tietämyksen tasosta asianmukaisen 
arvioinnin laatimiseksi; katsoo, että unionin varoja on siksi lisättävä sekä 
kansainvälisissä että jäsenvaltioiden tieteellisissä tutkimusorganisaatioissa, jotta 
kantojen arviointia voidaan parantaa entisestään; katsoo, että on lisättävä 
meriympäristöä koskevaa tietämystä erityisesti tutkimalla ilmastonmuutoksen ja 
saasteiden vaikutuksia kalakantoihin; katsoo, että yleisemmin on tarpeen kannustaa 
kalastajia osallistumaan meriympäristöä koskevan tietämyksen lisäämiseen ja tätä 
varten olisi rahoitettava aluksilla käytettäviä mittausvälineitä;

5. huomauttaa, että yli puolet unionin kalastustuotteista on peräisin kansainvälisiltä vesiltä 
ja kolmansien maiden talousvyöhykkeiltä; korostaa, että EU:n harjoittama kestävän 
kalastuksen edistäminen kolmansien maiden vesillä on olennaisen tärkeää EU:n 
laivastolle ja EU:n ja kolmansien maiden rannikkoyhteisöjen hyvinvoinnille, 
kalavarojen ja meriympäristön suojelulle, paikallisen teollisuuden kehitykselle, 
kalastuksen, jalostuksen ja kaupan synnyttämille työpaikoille sekä kalastuksen 
elintarviketurvaan kohdistuvan vaikutuksen kannalta; muistuttaa kestävää kalastusta 
koskevien kumppanuussopimusten ja yleisemmin YKP:n ulkoisen ulottuvuuden 
strategisesta merkityksestä; katsoo, että vuoden 2020 talousarvioon on otettava riittävät 
ja luotettavat määrärahat ja että nykyistä talousarviota ei saisi leikata, jotta voidaan 
noudattaa kansainvälisiä kalastussopimusvelvoitteita ja varmistaa unionin 
osallistuminen alueellisiin kalastuksenhoitojärjestöihin;

6. muistuttaa, että EU on osapuolena kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Pariisin 
sopimuksessa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, mukaan lukien tavoite 14, joka 
koskee merten ja merten tarjoamien luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä, ja 
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että EU:n on noudatettava sitoumuksiaan politiikkansa, myös yhteisen 
kalastuspolitiikan, kehittämisessä;

7. muistuttaa, että YKP:n yhtenä tavoitteena on edistää elintarviketurvan varmistamista 
EU:ssa; muistuttaa, että merkittävä osa EU:ssa kulutetuista kalastustuotteista tuodaan 
muualta; korostaa, että vesiviljelystä on tulossa tärkeä tekijä tämän tavoitteen 
saavuttamisessa ja että se vähentää EU:n riippuvuutta kalastustuotteiden tuonnista;

8. korostaa, että vuoden 2020 talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
määrärahoihin, joilla on tarkoitus tukea kalastusalaa samalla, kun pannaan 
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät täytäntöön;

9. muistuttaa rannikkokalastusta ja pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten 
merkityksestä; korostaa, että tällaisen kalastuksen ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista 
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista ja lähes puolet kalastusalan kaikista 
työpaikoista, minkä vuoksi se on monille rannikkoyhteisöille tärkeä niin taloudelliselta 
kuin sosiaaliseltakin kannalta; toteaa, että pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat 
toimijat ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista pääasiallisena tulonlähteenään;

10. korostaa kalastuksen sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden merkitystä 
paikallisyhteisöille sekä tietyille merialueille, kuten rannikko- ja saaristoalueet, jotka 
ovat erityisen riippuvaisia kalastuksesta; muistuttaa, että tällaisten alueiden 
kalastusyritykset joutuvat usein kantamaan lisäkustannuksia ja kärsimään pysyvistä 
luonnonhaitoista ja että niitä olisi sen vuoksi tuettava lisävaroilla;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta riippuvaisia yhteisöjä 
monipuolistamaan talouksiaan kehittämällä muita mereen liittyviä toimintoja, kuten 
matkailua, meriluonnonsuojelua, tiedonkeruuta ja tutkimusta, ja auttamaan niitä 
kasvattamaan kalastustoimintansa lisäarvoa esimerkiksi tarjoamalla tarvittavia 
kannustimia;

12. huomauttaa, että nykyisten monivuotisten suunnitelmien hyväksyminen ja uusien 
teknisten toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä tasolla olevan kalastuksen 
edistämiseksi edellyttävät toimivaa valvontapolitiikkaa, jota tuetaan riittävillä varoilla;

13. muistuttaa, että sosiaaliset ja taloudelliset toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä 
kalastustoiminnan lopettamista koskevien hallinnollisten päätösten yhteydessä, jotta 
säilytetään riittävä kestävyystaso;

14. korostaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) olennainen tehtävä on 
koordinoida ja toteuttaa YKP:aa ja että rahoitus olisi näin ollen säilytettävä nykyisellä 
tasolla;

15. pitää merten muovijätteitä suurena ongelmana; katsoo, että olisi toteutettava lisätoimia 
ja turvattava riittävät resurssit, jotta voidaan varmistaa meressä olevien muovituotteiden 
vaikutuksen vähentämistä koskevien sääntöjen täytäntöönpano;

16. huomauttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta aikoo erota unionista ja sen ero vaikuttaa 
kauden 2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoon; huomauttaa, että brexitin vuoksi olisi 
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi talousarviokehys vuosiksi 2021–2027; katsoo, että 
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tällaiseen tilanteeseen vastaamiseksi unionin talousarviossa tarvitaan entistä suurempaa 
joustavuutta; huomauttaa, että brexit ei missään tapauksessa saa johtaa Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston nykyisten varojen (2014–2027) vähenemiseen; pyytää 
päinvastoin, että vuosien 2021–2027 määrärahoja lisättäisiin niin, että toimijat pystyvät 
selviytymään brexitin vakavista seurauksista;

17. korostaa, että kuusi vuotta nykyisen rahaston hyväksymisen jälkeen kauden 2014–2020 
EMKR:n täytäntöönpanoaste on hyvin alhainen ja että komission ja jäsenvaltioiden on 
nopeutettava hallinto- ja valvontaprosesseja ja vähennettävä hallinnollista rasitusta, jotta 
varmistetaan asianmukainen ja oikea-aikainen hyöty alalle;

18. huomauttaa, että neuvoa-antavien toimikuntien rahoitusta on tarpeen lisätä, kun otetaan 
huomioon niiden aiempaa suurempi sitoutuminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 
18 artiklan mukaisesti aluejakopolitiikkaan, joka on näkyvämpää monivuotisissa 
hoitosuunnitelmissa, sekä uudessa ”teknisiä toimenpiteitä” koskevassa asetuksessa;

19. palauttaa mieliin roolin, joka kalastajilla on ”merten suojelijoina”, ja kehottaa 
komissiota osoittamaan riittävästi varoja toimenpiteisiin, joilla edistetään kalastusta ja 
ympäristön säilyttämistä koskevia toimia, kuten muovien keräämistä merellä, 
vesinäytteiden ottamista tai tutkijoiden ottamista aluksille, ja siten vähennetään 
entisestään kalakantoihin kohdistuvaa vaikutusta.
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