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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 korostaa, että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP) asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittäviä määrärahoja; korostaa, että määrärahat 
ovat keskittyneet pääluokkaan 3 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. 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 arvioinnista; katsoo, että unionin varoja 
on siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että jäsenvaltioiden tieteellisissä 
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen arviointia voidaan parantaa entisestään;

3. huomauttaa, että yli puolet unionin kalastustuotteista on peräisin kansainvälisiltä vesiltä 
ja kolmansien maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että vuoden 2020 talousarvioon on 
otettava riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta voidaan noudattaa kansainvälisiä 
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää unionin osallistumista alueellisiin 
kalastusjärjestöihin;

4. muistuttaa, että vesiviljelystä on tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa unionin 
selviytymistä kalastustuotteiden kulutuksen kasvusta;

5. korostaa, että vuoden 2020 talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
määrärahoihin, joilla on tarkoitus auttaa kalastuslaivastoa panemaan 
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät sujuvasti täytäntöön;

6. 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; toteaa, että pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat toimijat ovat 
riippuvaisia terveistä kalakannoista pääasiallisena tulonlähteenään;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta riippuvaisia yhteisöjä 
monipuolistamaan talouksiaan kehittämällä muita mereen liittyviä toimintoja, kuten 
matkailua, ja auttamaan niitä kasvattamaan kalastustoimintansa lisäarvoa;

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

9. korostaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) olennainen tehtävä on 
koordinoida ja toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että tämä olisi otettava huomioon sen 
talousarviossa;
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10. kiinnittää huomiota Yhdistyneen kuningaskunnan päätökseen erota unionista, mikä 
vaikuttaa kauden 2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoon; huomauttaa, että brexitin 
vuoksi on äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi talousarviokehys vuosiksi 2021–2027; 
katsoo, että uuteen tilanteeseen vastaamiseksi unionin talousarviossa tarvitaan entistä 
suurempaa joustavuutta;

11. 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.


