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Laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esittää järjestelmällisesti ja yhteenvedonomaisesti, missä tilanteessa unionin laajentumisneuvottelujen eri näkökohdat ovat, sekä
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YHTEENVETO

Kalastuskysymys on aiheuttanut usein ongelmia ja konflikteja Euroopan yhteisön edellisten
laajentumisten yhteydessä ja erityisesti vuosina 1973 ja 1986. Agenda 2000:n ensimmäisessä
vaiheessa maat valmistelevat talouttaan ja oikeusjärjestelmäänsä tulevaa EU-jäsenyyttä varten.
Kaikkia asianosaisia askarruttaa kysymys siitä, miten Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maiden)
jäseneksi ottaminen hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä asiakirjassa keskitytään Keski-
ja Itä-Euroopan maiden kalastukseen ajatellen maiden menestyksekästä osallistumista yhteiseen
kalastuspolitiikkaan. Koska ensimmäisen vaiheen itä-eurooppalaisten jäsenmaiden tutkiminen on
tarpeellisinta, tässä tarkastellaan yksityiskohtaisesti vain niitä, erityisesti maita, joissa harjoitetaan
merikalastusta. Yksityiskohtaisempi katsaus annetaan pääosasto IV:n samannimisessä tutkimuksessa
EU:n laajentuminen ja kalastus.

Tämän asiakirjan kirjoittamiseen mennessä laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän
seulontaprosessi oli jo toteutettu kahden maaryhmän kanssa monenvälisesti mutta toisistaan erillään.
Yhteinen kalastuspolitiikka on yksi jo tutkituista aiheista, ja jäljellä olevat aiheet tutkitaan
joulukuuhun 1998 mennessä. On kuitenkin korostettava sitä, että todellisia ongelma-alueita
tarkastellaan vasta kahdenvälisessä vaiheessa, joka alkaa vuoden 1999 alussa. Kalastusta
tarkasteltaessa Puola ja Viro ovat ainoat ensimmäisen vaiheen maat, joissa merikalastusala on
merkittävää. Niiden liittyessä EU:hun Itämerestä alhaisine suolapitoisuuksineen ja suurine
kalavaroineen tulee oleellinen osa EY:n vesistöjä. Slovenia on itse asiassa niiden lisäksi ainoa
ensimmäisen vaiheen rannikkovaltio, mutta sen kalastus on pienimuotoista.

Ainoa aiempi entisen komentotalousmaan (Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n) liittyminen
EU:hun antaa ainutkertaisuudestaan huolimatta ehkä joitakin viitteitä siitä, millainen yhteisen
kalastuspolitiikan tulevaisuus todennäköisesti on. EY otti nimiinsä DDR:n kolmansien maiden
kanssa tekemät sopimukset. DDR:n kalastuslaivasto toimi ylikapasiteetilla ja sen oli pystyttävä
olemaan kilpailukykyinen avoimilla markkinoilla. Mihinkään erityisiin siirtymävaiheen
toimenpiteisiin ei ryhdytty, vaan sen sijaan EY otti DDR:n rakennepolitiikkansa piiriin ja antoi
varsinkin Mecklenburg-Vorpommernin alueen kalastusalalle paljon suuremman prosenttiosuuden
erittäin tarpeellisesta tuesta. Nähtäväksi jää, estääkö tällä hetkellä keskustelun alaisena oleva
rakennerahastojen uudistus KIE-mailta näiden rahastojen käytön. DDR:n liittymisen ja Agenda 2000
-tiedonannossa ehdotettujen maiden liittymisten välillä on kuitenkin sellainen suuri ero, että KIE-
maat ovat (teoriassa) EU:hun liittyessään jo käyneet läpi markkinatalouteen siirtymisen prosessin.
DDR sen sijaan kävi läpi välittömän muutoksen sokkihoidon.

On käynyt selväksi, että kalastuspolitiikka ei yhteisenä politiikkana saa laajentumisprosessissa niin
paljon huomiota kuin pitäisi. Kaikissa tapauksissa on todettu olevan yhteisiä ongelmia, joista
voidaan erityisesti mainita sopivien kalastuslaivastoja ja saaliita koskevien tilastojen ja muiden
tietojen puute. Tässä asiakirjassa on tarkoitus antaa yleiskatsaus tilanteesta, mutta se ei ole missään
tapauksessa tyhjentävä. Asiakirjassa on myös mahdollisuuksien mukaan annettu hyödyllisiä
osoitteita ja tietolähteitä.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA MUIDEN TOIMIELINTEN ROOLI

EU:n tuleva laajentuminen tapahtuu yhteisen kalastuspolitiikan kannalta hyvin epävarmana aikana.
Euroopan komissio selvensi vuonna 1991 yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet, jotka ovat seuraavat:

• Kestävä kalastus.
• Ei-toivottujen sivuvaikutusten välttäminen kalastusyhteisöissä, jotka ovat pitkälti riippuvaisia

kalastuksesta.
• Jatkuvan tarjonnan takaaminen kuluttajille kohtuuhintaan.
• Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

Lisäksi asetettiin seuraavat lyhyen aikavälin tavoitteet:

• Kalastusmäärien vähentäminen nykytasolta kalastuksen kannalta kestävälle tasolle.
• Kalastuslaivastojen kokojen pienentäminen kestävyyden vaatimuksen kannalta sallitulle

tasolle.
• Kalastusalan työllisyyden vähentäminen hallitusti ja vaihtoehtoisen työn tarjoaminen alueilla,

jotka  ovat hyvin riippuvaisia kalastuksesta.

Periaatteessa tietyille alueille Q]¸RRIXX]�TSMOOIYW�ZETEEWXE�TÇÇW]WXÇ�)9�R�OEPEZIWMPPI�(asetuksen
3760/92 6 ja 7 artiklat) päättyy tammikuussa 2003. Tätä päivämäärää pidetään näin ollen yhteisen
kalastuspolitiikan tulevaisuuden vedenjakajana. Yksityiskohtainen yhteenveto uudistuskeskustelussa
heränneistä kysymyksistä on Fragan lokakuussa 1997 laatimassa mietinnössä (A4-029/97 - INI0476).
Kysymys Euroopan unionin laajentumisesta on herättänyt kysymyksen Euroopan unionin nykyisten
rakennerahastojen tulevaisuudesta. Rakennerahastot kattaisivat tulevat jäsenet kokonaan ja
muodostaisivat varojen kannalta kestämättömän suuren taakan. Euroopan parlamentin
kalatalousvaliokunta on arvostellut entistä kovaäänisemmin Agenda 2000 -tiedonannossa esitettyjä
rakennerahastojen uudistuksia. Valiokunnan mielestä kalastusala on jätetty syrjään, ja se toivoo, että
sitä kohdellaan yleisesti ottaen samalla tavoin kuin maataloutta. Koska rakennerahastojen varat,
erityisesti ne, jotka on vuodesta 1994 lähtien jaettu kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen KOR:in
kautta, ovat suurelta osin vastuussa yhteisen kalastuspolitiikan rahoituksesta, kaikilla muutoksilla
on todennäköisesti huomattava vaikutus. (Rakennerahastoja käytetään kalastusalan ja sen
infrastruktuurin yleiseen kohentamiseen, mikä tarkoittaa käytännössä vanhentuneiden alusten
poistamista käytöstä ja kalastuslaivaston nykyaikaistamista. Kaikki laivaston kehitystoiminta
toteutetaan monivuotisen ohjausohjelman MOO:n mukaisten kestävien pyyntikiintiöiden
mukaisesti.)

Esimerkki tällaisesta arvostelusta annetaan Fragan lausunnossa (PE 227.869 - AVC98090), jossa
ehdotetaan, että uuteen tavoite 2 -ohjelmaan sisältyvät kalastuksesta riippuvaiset alueet
määriteltäisiin nykyistä selvemmin sisältämään jalostuksesta ja vesiviljelystä riippuvaiset muut kuin
rannikkoalueet. Lausunnossa väitetään myös, että uudet tavoitteet 1 ja 2 korvaavat vanhan tavoitteen
5b laaja-alaisen soveltamisen joustamattomalla lähestymistavalla, joka estää varojen alueellisen
kohdentamisen toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Näitä kommentteja on käsitelty
yksityiskohtaisesti Pérez Royon lausunnossa (PE 227. 868 - COS0695). Siinä tuodaan esiin
talouskasvun kriteerien joustamattomuus, kun kasvua tarkastellaan seitsemän vuoden jaksolta.
Kriteerien pitäisi siksi olla avoimia uudelle arvioinnille tämän jakson puolivälissä, jos käy ilmi, että
tietyn hankkeen tavoitteet eivät ole selvät.
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Pérez Royo toteaa myös, että KOR:in kaltaiselle organisaatiolle tulisi antaa kalastuksesta
riippuvaisten alueiden kehitysrahaston asema maaseudun kehitysrahaston linjan mukaisesti.

Parlamentin ja neuvoston välillä on myös ollut kitkaa kolmansien maiden kanssa tehtyjen
sopimusten asemasta. Tämä kysymys on selvitettävä, jotta uudistukset ja laajentuminen onnistuvat.
Katso McCartinin lausuntoa (PE 227.867).

Alueiden komitea arvosteli myös rakennerahastojen ehdotettuja uudistuksia 15.12.971. Komitea
totesi, että kalavarojen parempaan arviointiin tarvitaan varoja. Se väitti, että yhteinen
kalastuspolitiikka ei voi toimia tehokkaasti ilman luotettavia arvioita, ja vaati komission, neuvoston
ja alueellisten kalastusjärjestöjen välille parempaa koordinointia paikallisten kantojen tilanteen
arvioimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Parlamentin kalatalousvaliokunta tukee tätä näkemystä
ja on sitä mieltä, että toissijaisuusperiaatetta tulisi soveltaa yhteisen kalastuspolitiikan
täytäntöönpanossa. Valiokunnan näkemyksen mukaan riippuvuutta kalastuksesta ei myöskään pitäisi
tarkastella pelkästään tieteellisin perustein, vaan siihen tulisi sisältyä enemmän paikallista ensi käden
tietoa.

Näin ollen uudet jäsenet tulevat mukaan yhteiseen kalastuspolitiikkaan sen historian epävarmana
aikana. Keski- ja Itä-Euroopan maiden kannalta erityisen oleellisia kysymyksiä ovat tuki
kalastuslaivastojen uudistamiselle sekä kolmansien maiden sopimusten asema.

I.  Puola

1. Talouden merkitys

Kalastuksen merkitys on Puolalle pienempi kuin joillekin nykyisille jäsenille. Kalastusala työllisti
esimerkiksi vuonna 1996 noin 40 000 ihmistä ja muodosti vain 0,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Espanjassa, jonka väestömäärä on samaa suurusluokkaa, oli 100 000 kalastajaa, ja Portugalin
kalastusala muodostaa 1,5 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Tuotantoa ajatellen merestä ja makeasta vedestä pyydetty ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan
kokonaissaalis oli 409 173 tonnia vuonna 1994. Luku laski 396 000 tonniin vuonna 1995 ja 370 232
tonniin vuonna 19962.

2. Avomerikalastuslaivasto

                                                
1EYVL N:o C 379, 15.12.1997, s. 0001.

2 Lukujen lähde: FAO Eastfish Fishery Industry vol 9.

Suurimmat saaliit (275 000 tonnia 360 000 tonnista) saadaan avomerikalastuksesta. Saaliista
92 prosenttia on alaskanseitä, 3 prosenttia krilliä ja 5 prosenttia eteläistä mustakitaturskaa ja muita
lajeja. Avomerikalastuksen kannalta tärkeimmät merisatamat ovat Gdynia, Swinouj_cie ja Szczecin,
mutta avomerellä toimivat 36 kalanjalostusalusta (106 900 brt) (vuoden 1997 luvut) käyttävät
harvoin näitä satamia, koska ne kalastavat Ohotanmerellä ja Beringinmerellä, Falklandin saarilla,
Antarktiksella ja Uudessa-Seelannissa ja käyttävät tukikohtanaan paikallisia satamia. Puolan
kalastuslaivasto lisää myös kattavuuttaan Atlantilla.



9 PE 167.799

Puolan jalostustroolarien avomerilaivasto on pienentynyt viime vuosina huomattavasti: 51 aluksesta
(vuonna 1993) 36 alukseen (vuonna 1997), mikä tarkoittaa 57,7 prosentin vähennystä. Vähennys
johtui osaksi päätöksestä vetäytyä Newfoundlandin ja Mauritanian kannattamattomilta vesiltä. Puola
on hyvin riippuvainen kolmansien maiden kanssa tekemistään sopimuksista, jotka sallivat laivoille
pääsyn Beringinmeren kaltaisille tuottoisille alueille. Puolalla on tästä pitkäaikainen sopimus
Venäjän kanssa. Samalla ajanjaksolla työllisyys kalastusaluksilla väheni jyrkästi.

Kalastusala oli viime aikoihin asti valtion omistuksessa. Puolan hallitus poisti nopeasti käytöstä
keskitetyn suunnittelujärjestelmän ja sääntelyviranomaiset, kuten kalastuksen keskusviraston. Sen
vuoksi kalastus hajautettiin ja yksityistäminen aloitettiin toden teolla. Vuoteen 1995 mennessä
avomerikalastusyhtiöt oli osittain yksityistetty (esimerkiksi "Dalmor SA") tai niiden yksityistäminen
oli käynnissä. Kalastuslaivaston yksityistäminen on kuitenkin vaikea prosessi, jossa suurin ongelma
on varojen puute. Ilman uutta pääomapanosta vanhentunut kalastuslaivasto (FAO:n mukaan
35 prosenttia Itämeren kuttereista on yli 35 vuotta vanhoja) ei todennäköisesti voi olla
kilpailukykyinen. Lisäksi epäillään vakavasti, että Ohotanmeren kalastustoiminta, josta
avomerikalastuslaivasto on erittäin riippuvainen, ei ole elinkelpoista pitkällä aikavälillä.

3. Itämeren kalastuslaivasto

Kalastuksen tuotannon kokonaisarvosta 90 prosenttia ja kokonaissaaliista 61 prosenttia saadaan
avomerikalastusaluksilta. Itämeren laivasto on kiintiöjärjestelmän piirissä, ja kilohailin sekä sillin
ja silakan kiintiöitä ei edes ole käytetty kokonaan1. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi Puolalle
osoitettujen ja sen käyttämien kiintiöiden käyttömäärät (suurimmat sallitut saaliit eli TAC:t) vuosina
1994–1996.2

                                                
1 Esimerkiksi vuonna 1991 johtuen Itämeren lajien pienistä tuottomarginaaleista

2
  Luvut FAO:n julkaisusta Eastfish Fishery Industry vol 9
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LAJI 1994 1995 1996

TURSKA            Kiintiö 12 660 25 320 34 185

                             Saalis 14 426 25 001 35 968

              Käyttöprosentti         113,9           98,7        103,3

SILLI JA SILAKKA   Kiintiö 121 800 112 800 112 800

                                     Saalis 49 111 45 676   31 246

                      Käyttöprosentti          40,3          40,5            27,7

KILOHAILI               Kiintiö 172 800 132 000 132 000

                                     Saalis  44 556  46 182  77 472

                     Käyttöprosentti            25,8       35          58,7

LOHI                         Kiintiö       157      139       125

                                    Saalis       184      133       125

                     Käyttöprosentti         117,2           95,7       100

MUUT                       Kiintiö    8 223  12 950   11 006

                                    Saalis     8 223  12 577   11 006

 YHTEENSÄ            Kiintiö 315 340 283 209 290 746

                                    Saalis 116 500 129 569 155 817

                     Käyttöprosentti               36,91              45,75             53,59

Kalastuslaivasto koostuu 423 kutterista (17–25 metriä pitkistä troolareista), joiden kokonaisvetoisuus
on 34 000 brt ja joista 85 prosenttia on vähintään 15 vuotta vanhoja ja pienivoimaisia. Näistä
aluksista 419 oli jo yksityistetty vuonna 1995 ja jäljellä olevat 4 alusta olivat edelleen valtion
omistuksessa. Itämeren kalastuslaivaston satamapaikkoja ovat Helin, Wladyslawowon, Ustkan,
Darlowon ja Kolobrzegin kaupungit. Rannikolla ja Vistulan sekä  Szczecinin laguuneissa on myös
arviolta (vuoden 1992 luvut) 400 pientä, yksityisessä omistuksessa olevaa kalastusvenettä, joissa on
pääosin seisovia pyydyksiä. Näiden alusten määrä vähenee jyrkästi ja niiden saalistiedot ovat
epätarkkoja, koska suuri osa niiden pyytämästä kalasta myydään suoraan kuluttajille. Merkille
pantavaa on, että Itämerestä saadun saaliin kokonaisarvo on viime vuosina edelleen noussut vuoden
1993 20 900 zlotysta (1 000 USD) vuoden 1996 68 754 zlotyyn.1

                                                
1kurssi 2,35 Zl:1 USD.
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4. Kauppa

***********Luvut ovat tonneja ja vuodelta 1995************1

Tuotanto Tuonti Vienti Kokonaistarjonta Tarjonta henkeä kohti 
(kg/vuosi)

Suoraan
ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala
(saalis ja ostot)

398 100 159 900 299 600 258 400 0,066

Rehuksi a muihin
tarkoituksiin
tarkoitettu kala

46 800 Ei tietoa 46 800 Ei tietoa Ei tietoa

Kalatalouden tuotannon bruttoarvo (1995): 452 milj. USD eli 350 milj. ecua
Kauppa: Tuonnin arvo (1995): 180 milj. USD

Puola vie tuoretta kalaa enemmän kuin tuo (arvon mukaan laskettuna). Puolalaiset alukset ovat
alkaneet purkaa saaliitaan suoraan EU:n markkinoille pääosin Tanskan Bornholmin saaren satamaan.
Tämä suuntaus on vahingoittanut Puolan jalostusalaa, mutta toisaalta se hyödyttää kalastusalaa ja
kansantaloutta, koska Tanskan hinnat ovat kaksi kertaa suuremmat kuin Puolan. Puolan markkinoilla
hinnat ovat nousseet vuodesta 1989 lähtien (1989–1990 kalanhinnat nousivat 266 prosenttia) johtuen
osittain ruoan hintojen yleisestä noususta (220 prosenttia samana ajanjaksona) samanaikaisen
hyperinflaation myötä, mutta osittain myös kalatuotteiden lisääntyvästä kysynnästä. Puolan
markkinat näyttävät todennäköisesti edelleen kasvavan erityisesti jalostettujen ja pakattujen
tuotteiden osalta. Näitä tuotteita tarkastellaan seuraavassa jaksossa.

Alla olevassa kaaviossa on tiedot kalatuotteiden tuonnin tärkeimmistä lähteistä. Norjan merkitys
kauppakumppanina tulee hyvin esiin. Tuonti Norjasta onkin kasvanut kuusinkertaiseksi vuosina
1992–1995. 

                                                
1 Raaka-ainetaseluvut vuodelta 1995, lähde FAO Fisheries Department:FID,CP,POL Rev.4.

Seuraavassa taulukossa on tiedot vain läntisille markkinoille vieviltä jalostusaluksilta sekä maissa
sijaitsevista jalostustehtaista peräisin olevien kalatuotteiden tärkeimmistä vientimarkkinoista.
Taulukosta käy selvästi ilmi, että vienti Itä-Eurooppaan on vähemmän tärkeää kuin vienti Länsi-
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Eurooppaan. Tosiasiassa Venäjä ja Itä-Eurooppa vastaavat vain 10 prosentista koko viennin arvosta
(28 miljoonaa USD verrattuna 268 miljoonaan USD). Suuri osa länsimaihin suuntautuvasta
kalatuotteiden viennistä on peräisin jalostusaluksilta. Tarkasti ottaen 114,2 miljoonaa USA:n dollaria
saadaan näistä aluksista peräisin olevasta suorasta viennistä ja loput kalasta ostetaan kolmansien
maiden kalastajilta heidän vesiltään ja jalostetaan merellä. Tämä käytäntö on erityisen yleinen
kummeliturskan ja turskan kohdalla ja siitä on sovittu monilla hallitusten välisillä sopimuksilla,
esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Skotlannin vesiltä peräisin olevan kalan osalta.

MAA        1993
tuhatta tonnia Milj. USD

         1994
tuhatta tonnia Milj. USD

        1995   
tuhatta tonnia Milj. USD

Venäjä 1,28 1,21 3,43 4,22 8,5 9,5

Tšekki/Slovakia 2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3

Viro      Entinen NL
yhdistettynä

     (ei Venäjä) 0.,5 0,66 0,1 0,1

Valko-Venäjä        3,26 3 4,4 4,5

Latvia     3,03  3,29 0,45 0,52 0,2 0,4

Liettua 2,74 2,72 0,5 0,6

Ukraina 4,71 4,23 7,9 7,2

Itä-Eurooppa
yhteensä

6,56 7,61 18,36 20,35 25,3 28,6

SISÄMAAN JALOSTUS- TEHTAILTA

Saksa 21,5 37,4 26,1 50 27,9 64,3

Alankomaat 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7

Tanska 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

Yhdistynyt
kuningaskunta

1,6 2,4 1,1 1,6 1,7 4,1

Ruotsi 0,4 0,6 0,6 1,2 0,6 1,3

Muut 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

Länsivienti
jalostustehtailta
yhteensä

37 67,8 47,1 98 58,2 125,7

SUORAAN KALASTUS- JA JALOSTUS- ALUKSILTA

USA, Japani ja EU 115 148,4 136 132,6 96,2 114,2

YHTEENSÄ 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

KAIKKI
YHTEENSÄ

158,5 223,8 201,5 250,9 179,7 268,5

Puolan ulkomaankaupan tietojen rakenne on vertailukelpoinen EU:n vastaavien lukujen kanssa.
Vuonna 1995 Puolan tuotanto oli 4,85 prosenttia EU:n tuotannon arvosta ja sillä oli (arvon mukaan
laskettuna) positiivinen kauppatase EU:n kanssa. (Tätä tarkastellaan lähemmin kohdassa 10.)
5. Jalostusala
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Vuodesta 1990 lähtien yksityinen kalanjalostusala on ollut noususuhdanteessa. Ennen vuotta 1990
Puolassa oli viisi suurta valtion omistamaa yhtiötä ja yli 20 valtion omistamaa yritystä ja
yhteisyritystä, jotka valmistivat savustettua, marinoitua ja suolattua kalaa. Vuoteen 1995 mennessä
oli perustettu 350 yksityistä kalanjalostusyritystä. Kaikki nämä yritykset eivät ole enää toiminnassa
ja niiden todellisesta tuloksesta on vähän lukuja. Vuonna 1994 kokonaistuotannoksi arvioitiin 36 000
tonnia säilykekalaa, 25 500 tonnia marinoitua kalaa, 34 700 tonnia savustettua kalaa ja 7 000 tonnia
muita tuotteita. Lisäksi markkinoille toimitettiin noin 60 000 tonnia tuoretta tai pakastettua
kokonaista tai perattua kalaa ja 100 000 tonnia fileoitua kalaa.1 Kalastuslaivastoon kuuluu
jalostustroolareita, joissa voidaan fileoida, pakastaa ja jalostaa kalaa. Tämä tarkoittaa, että tuotteet,
erityisesti mäti ja kalmarit, voidaan viedä aluksilla läntisille markkinoille, kuten EU:hun, purkamatta
kalaa lainkaan Puolan satamiin. Kuutta avomerilaivaston alusta käytetään
pakastuskuljetusyksikköinä, jotka ovat ratkaisevan tärkeä työväline tehokkaan pääsyn
varmistamiseksi näille markkinoille.

6. Tulevaisuuden näkymät

Huomattavin lasku Puolan kalastusalan tuotantoluvuissa tapahtui samanaikaisesti vuosien 1988 ja
1989 poliittisten mullistusten kanssa. Esimerkiksi vuonna 1988 kokonaissaalis oli 654 860 tonnia
ja vuonna 1989 se putosi 564 886 tonniin eli 14 kilogrammaan henkeä kohti. Ala on kuitenkin
tosiasiassa heikentynyt vuodesta 1979 lähtien, jolloin tuotanto oli 22,2 kg henkeä kohti. Vuoden
1990 taso vastaa vuoden 1970 tasoa. Puolan tilastollisen keskusviraston2 mukaan vuoden 1989 luvut
olivat huonoimmat 22 vuoteen, ja se syytti näistä luvuista Puolan kalastuslaivaston lisääntyviä
vaikeuksia sopivien kalavesien löytämisessä maista, jotka käyttävät 200 meripeninkulman
yksinomaista talousvyöhykettä. (Esimerkiksi EY käytti 200 meripeninkulman yksinomaista
talousvyöhykettä Atlantin rannikon alueillaan.)

 Puola oli ensimmäinen KIE-maa, joka siirtyi täysin vapaaseen markkinajärjestelmän. Kalastusala
sisällytettiin tähän järjestelmään vuoden 1991 lopussa. On kuitenkin korostettava, että Puola ei
todennäköisesti pysty kehittämään avomerenkalastustaan edelleen ja sen tuotot jäävät pieniksi, koska
alaskanseitin markkinahinnat ovat laskeneet äskettäin, ja ainoa todella alikehittynyt sektori näyttää
olevan vesiviljely, josta varmasti tulee houkutteleva sijoitusmahdollisuus äskettäin vapautetussa
taloudessa.

                                                
1Luvut ovat julkaisusta FID/CP/POL Rev.4.

2Lainaus "La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe
de l'Est.".
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7. Hallituksen politiikka

Puolan hallitus tukee aktiivisesti avomerikalastuslaivastoa sen ponnisteluissa ja neuvotteluissa
laillisesta pääsystä kolmansien maiden vesille. Hallituksen kalastushallinto on vastuussa
meriturvallisuuden kaltaisten kysymysten valvonnasta sekä sen varmistamisesta, että merikalavarat
pidetään kestävällä tasolla. Se tarkistaa myös kaikkien kalatuotteiden turvallisuuden riippumatta
siitä, onko ne tarkoitettu kotimaiseen kulutukseen vai vientiin.

8. Saasteet

Saasteet ovat yksi vakavimmista Puolan kalastusalaan vaikuttavista ongelmista, koska suuri osa
maan sisä- ja rannikkovesistöistä on pahasti saastuneita ja niiden kalakannat ovat jo vahingoittuneet.
Tätä arkaa tilannetta vaikeuttaa entisestään Itämeren liikakalastusongelma, ja kannat näyttävät
vähenevän jatkuvasti.

Puola on yksi Helsingissä tehdyn Itämeren suojelusopimuksen allekirjoittajista. Sopimus on
velvoittanut Puolaa osallistumaan Itämeren puhtauden valvontaan vuodesta 1979 lähtien. On todettu,
että Oder- ja Vistula-joista on virrannut Itämereen huomattavia määriä myrkyllisiä aineita.
Gdanskinlahden, Pommerinlahden ja rannikon keskiosien joensuiden suuret fosfaatti- ja
nitraattipitoisuudet ovat johtaneet Puolan yksinomaisen talousvyöhykkeen rehevöitymiseen. Vesien
suuret happipitoisuudet ja rikkivetypitoisuuden kasvaminen ovat tuhonneet turskan perinteiset
kutema-alueet Bornholmissa, Gdanskissa ja Gotlannin syvänteissä.

9. Makean veden kalastus

Makean veden kalastuksen osalta 25–35 prosenttia saaliista ei tilastoida. Joka vuosi arvioidaan
2 miljoonan onkijan kalastavan 34 000 tonnia. Kaupalliset saaliit ovat kasvaneet merkittävästi viime
vuosina. Vuoden 1996 saaliin arvioitiin olevan 28 000 tonnia, josta 19 000 tonnia oli karppia.

10. EU ja Puolan kalastus

 Puolan suurin ongelma kalastuskeskustelussa on, että se on tehnyt kolmansien maiden kanssa useita
sopimuksia varmistaakseen pääsyn niiden yksinomaisille talousvyöhykkeille. Kuten edellä on
todettu, nämä sopimukset turvaavat kalastusalan tuottoisimman sektorin. Puolan viranomaisten
huolenaiheena on sen sijaan kysymys näiden sopimusten asemasta ja ristiriidat vastaavien EU-
sopimusten kanssa liittymisen jälkeen.

Vuonna 1985 monille yhtiöille annettiin taloudellinen itsenäisyys, mikä tarjosi niille mahdollisuuden
kehittää omia liiketoimintasuunnitelmiaan tavoitteenaan voitto aiempien pelkkien
tuotantotavoitteiden sijasta. Sen seurauksena yhteistyö ulkomaisten yritysten kanssa on yleistynyt.

Liittymiseen johtavan vaiheen aikana EU on toteuttanut Puolan kanssa tehtyjen sopimusten
uudistamispolitiikkaa. Sopimukset sallivat Puolan kalastavan EU:n vesillä. Toisin kuin muut
vastaavat KIE-maiden kanssa tehdyt sopimukset, ne kuitenkin sallivat puolalaisten alusten pääsyn
vain Ruotsin vesille. Viimeksi tällaisen sopimuksen teki neuvosto (neuvoston asetus 58/98) 19.
joulukuuta 1997. Asetuksessa määrätään säännöt puolalaisten alusten kalastusoikeuksista vuonna
1998. Puolalaisten alusten kiintiöt ovat 1 100 tonnia turskaa, 4 000 tonnia silliä ja silakkaa sekä 4
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000 tonnia kilohailia. Lisenssejä ja erityiskalastuslupia, jotka ovat voimassa määrättyinä aikoina, on
kullekin lajille 70 ja yhteensä 120.

Samana päivänä EU ja Puola sopivat ruotsalaisten alusten vastavuoroisista kalastusoikeuksista
Puolan vesillä (neuvoston asetus 59/98). Vuoden 1998 sovitut kiintiöt ovat seuraavat (luvut ovat
tonneja pyöreänä)1:

Laji ICES-alue Yhteisön pyyntikiintiöt Jäsenvaltioille myönnetyt
kiintiöt

Silli ja silakka IIId 1 000 Ruotsi            1 000

Turska IIId 500 Ruotsi             500

Kilohaili IIId 20 000 Ruotsi         20 000

Kampela IIId 50 Ruotsi              50

Nopeasta keskusjohtoisen valtion järjestelmästä vapaaseen markkinatalousjärjestelmään siirtymisestä
huolimatta kalastusalalta puuttuu huutokauppa- ja markkinarakenteita. Vuodesta 1992 lähtien
(jolloin purettiin valtion omistama monopolikauppajärjestö Centrala Rybna) liiketapahtumat ovat
olleet hajanaisia ja hyvin arvaamattomia. Kauppaa käydään yksilöiden välillä keskitettyjen elinten
sijasta. Joskus välittäjät viivästyttävät maksujaan ja sillistä sekä silakasta on usein yli- tai
alitarjontaa, mikä johtaa epävakaisiin hintoihin. Lisäksi Agenda 2000 -tiedonannossa korostetaan,
että Puolan jalostustehtaiden enemmistön olosuhteet eivät ole EU:n hygienia- ja terveysäännösten
mukaisia. Osana Eurooppa-sopimusta (74 artikla) päätettiin kuitenkin 16. joulukuuta 1991, että
Puolan olisi sovellettava EU:n säännöksiä ja teknisiä standardeja, jotka koskevat teollisuus-,
maatalous- ja elintarviketuotteita. Vaikka tämä oli selvästi askel oikeaan suuntaan, ongelmaksi jää
uusien standardien asema, koska monia niistä ei pidetä sitovina tai niitä pidetään vain väliaikaisina.
Sopimuksessa todetaan, että monet ja erityisesti turvallisuus-, terveys- ja ympäristökysymyksiä
koskevat standardit hyväksytään pakollisiksi, ja kala- sekä kalastustuotteiden alueella määriteltiin
näin 43 valtion standardia ja 16 toimialakohtaista standardia2 (maaliskuussa 1994.) Lisäksi tällä
alueella on edistytty muulla tavoin esimerkiksi laatimalla luonnos Puolan kalanjalostuksen terveys-
ja saniteettivaatimuksia koskevaksi laiksi, johon sisältyvät seuraavat EU-direktiivit.

1. Neuvoston direktiivi 91/493/ETY, annettu 21.7.93- Kalatuotteiden terveyttä koskevat
vaatimukset

2. Neuvoston direktiivi 93/43/ETY, annettu 14.6.93 - Elintarvikehygienia
3. Neuvoston direktiivi 91/493/ETY- Kalatuotteiden terveystarkastukset

                                                
1Taulukko: EYVL N:o 12, 1998.

2FAO:n lainaus julkaisussa Eastfish, Fishery Industry vol 9, lähteenä liikenne- ja meritalous
ministeriö.
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Puolassa on suuri työttömyys, joten kalastusalaan liittyvien työpaikkojen säilyttämisen merkitystä
ei pidä aliarvioida. Tietyissä yhteisöissä kalastus on todellakin ainoa pelastus. Siksi on perusteltua,
että Puolan alueille myönnetään poikkeuslupia yhteisen kalastuspolitiikan kovista näkökohdista,
kuten muille alueille on myönnetty Haagin kompromissin1 mukaisesti. Tämä on kuitenkin vastoin
monia lausuntoja, joita on annettu sekä yhteisen kalastuspolitiikan että Agenda 2000:n itsensä
tulevaisuudesta. Avomerikalastuslaivaston tulevaisuuden ennuste ei ole hyvä, vaan kuten aiemmin
todettiin, kalastuslaivastoa on monella tavoin pienennetty, siihen ei ole investoitu ja siltä on estetty
pääsy kolmansien maiden vesille. Tämä aiheuttaa epäilemättä lisää paineita Itämeren kalastukselle.
On arvioitu, että Itämeren pyyntiä voitaisiin mahdollisesti lisätä 102 000:sta 120 000:een, jos sillin
ja silakan sekä kilohailin hinnat nousevat. Siksi on varmaa, että huomattava osa laivastosta häviää,
millä on puolestaan kielteisiä sosio-ekonomisia vaikutuksia jalostusalalle sekä kalastuksesta
riippuvaisille alueille. Agenda 2000:ssa korostetaan myös, että jäljellä olevaa laivastoa varten
tarvitaan nykyaikaistamisohjelma, jotta se saadaan kilpailukykyiseksi ja EU:n monivuotisen
ohjausohjelman mukaiseksi.

Puola on EU:n kauppakumppani, ja sieltä on peräisin 1,75 prosenttia EU:n kalastustuotteiden
kokonaistuonnista sekä 70 prosenttia EU:hun hakijamaista tuotavista kalastustuotteista (arvon
mukaan laskettuna). Arvon mukaan laskettuna Puolan ja EU:n välinen kauppatase on Puolalle
ylijäämäinen tällä sektorilla. Puolaan viedään 3,72 prosenttia EU:n kalastustuotteiden
kokonaisviennistä ja 44,8 prosenttia näiden tuotteiden hakijamaihin kohdistuvasta viennistä.

Euroopan unioni on määritellyt yhteisen kalastuspolitiikan avainalueet, jotka vaativat eniten
muutoksia nykyisiin hallintomenettelyihin, liittyen erityisesti kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon,
seuranta- ja valvontajärjestelmään, kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisen markkinaorganisaation
hoitoon, kalastusalusrekisterin pitämiseen, tilastotietojen keräämiseen sekä Euroopan unionin
kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon ympäristönsuojelussa.

Sen lisäksi, että Puolan toimijoiden on sopeuduttava uuteen taloudelliseen tilanteeseen, niiden on
myös sopeuduttava muutoksiin Itämeren kalastussäännöissä sekä Euroopan unionin sääntöjen
soveltamiseen EU-jäsenyyden valmistelun yhteydessä. Puolan suurimmat ongelmat yhteisen
kalastuspolitiikan suhteen ovat kalavarojen käyttöoikeus ja keskinäiset kauppamyönnytykset.

Asiaan liittyvä ympäristökysymys on todennäköisesti sekä eripuraisuutta aiheuttava että ristiriitainen
näkökohta neuvotteluissa. Kuten edellä todettiin, Itämeren saastumisella on jo ollut kielteisiä
vaikutuksia Puolan yksinomaisen talousvyöhykkeen kalakantoihin.

Nykyisten EU-kalastajien asenne Puolan liittymiseen unioniin on se, että he pelkäävät halvan
puolalaisen työvoiman lisäävät kilpailua työpaikoista troolareilla varsinkin avomerellä. On
todennäköistä, että tämän pelon voittamiseksi nykyisen EU:n kalastajat lobbaavat tasa-arvoisten
työehtojen ja palkkojen puolesta liittymisestä lähtien. Toinen mahdollinen konfliktin aihe on se, että

                                                
1Vuonna 1980 yhteiseen kalastuspolitiikkaan sisällytettiin uusia kriteerejä, joiden perusteella

on otettava huomioon suhteellisen vakauden periaate sovellettaessa yhteisen kalastuspolitiikan
tarkempia kohtia. Nämä niin sanotut" Haagin preferenssit" antoivat Irlannin, Skotlannin ja Koillis-
Englannin tapaisille alueille etuoikeuksia kalastajien auttamiseksi.
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varsinkin turskakannan ollessa vähissä puolalaiset alukset pyydystävät entistä enemmän makrillia,
joka on EU:n tärkeä vientituote Itä-Eurooppaan. Tämä uusi kilpailu saattaa koventua.1

                                                
1Turskakantaan kohdistuneen paineen kasvaminen aiheutti esimerkiksi Puolan

makrillisaaliin nousun 8 000 tonnista 12 000 tonniin vuosina 1964–1974. Samalla makrilli on yksi
EU:n tärkeimmistä vientituotteista erityisesti Itä-Eurooppaan kohdistuvassa viennissä.

II. Viro

Virolle kalastuksen merkitys on EU:n itään suuntautuvan laajentumisen ensimmäisen vaiheen maista
toiseksi suurin. Virolla on itse asiassa pidempi rannikkoviiva (3 780 km) kuin Puolalla (524 km).
Kalastusala muodosti 2,6 prosenttia Viron bruttokansantuotteesta, ja kalastusalalla työskentelee tällä
hetkellä 10 470 henkeä.

1. Syvänmerenkalastuslaivasto

Syvänmerenkalastuslaivasto on pienentynyt 1990-luvulla huomattavasti: vuoden 1991 75 aluksesta
31 alukseen vuonna 1996. Alusten määrän pieneneminen sopi luonnollisesti
syvänmerenkalastuslaivaston saaliiden pienenemiseen 229 400 tonnista vuonna 1991 34 100 tonniin
vuonna 1996. Päälajit ovat mustakitaturska, punasimppu, Atlantin makrilli, Atlantin piikkimakrilli
ja katkaravut. Kalastuslaivasto on kokonaan yksityistetty ja toimii pääosin Pohjois-Atlantilla.

2.  Itämeren kalastuslaivasto

Vuonna 1996 noin 100 virolaisen kalastusyhtiön käytössä oli 161 Itämeren kalastuslaivaston alusta.
Lisäksi pitkin rannikkoa kalasti noin 500 avovenettä (alle 12 metrin pituisia). Näiden Itämeren
kalastuslaivastojen yhteissaalis nousi vuoden 1993 41 600 tonnista 71 533 tonniin vuonna 1996.
Tämän kalastuslaivaston kohdelajeja olivat kilohaili, silakka ja turska. Vuonna 1996 silakkasaalis
oli 45 296 tonnia ja kilohailisaalis 22 493 tonnia. Turska oli kolmanneksi tärkein laji, ja sen saalis
oli 1 392 tonnia.
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Itämeren kalavaroja valvoo Viron merenkulkuinstituutti (Estonian Marine Institute). Viime vuosina
Viron kokonaissaalis Itämerestä on kasvanut pääosin silakan ja Itämeren kilohailin ansiosta.
Rannikko- ja vaelluskalansaaliit kasvoivat myös vuonna 1996, lukuun ottamatta lohta, lahnaa,
kuoretta, vimpaa ja ankeriasta. Itämeren keski- ja itäosien silakkakannan tilanne on suhteellisen
hyvä. Keskipaino on kuitenkin laskenut veden suolapitoisuuden vähentyessä, millä on ollut
kielteinen vaikutus elintarvikevaroihin ja kalapopulaation lisääntymiseen. Kilohailikannat ovat
samalla ajanjaksolla kasvaneet. Suurin osa Itämeren lohikannasta on istutettua kalaa. Viron
lähivesien kalastus on vähäistä, joten saaliitkin ovat pieniä. Rannikolta saatavat lohisaaliit ovat
kuitenkin kasvamassa. Meritaimensaaliit ovat myös lisääntyneet rannikkovesissä.
Meritaimenpopulaatio säilyy Suomenlahden kutujoissa tapahtuvan luonnollisen uudistumisen
ansiosta. Särkikannat ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa, ja vuonna 1996 saalis oli 50 tonnia
suurempi kuin edellisinä vuosina. Säynesaaliit1 ovat myös kasvaneet erityisesti Väinamarissa ja
Riianlahdessa ja kanta on tyydyttävällä tasolla. Vimpakantoja löytyy pääosin Pärnunlahdesta, ja sekä
sen kannat että saaliit ovat tällä hetkellä kestävällä tasolla. Nokkakalasaalis kaksinkertaistui vuosina
1995 ja 1996. Pohjois-Itämeren turskakannat ovat edelleen pienet, mutta eteläiset kannat ovat
runsaampia ja etelässä suurin osa Viron turskankalastuksesta tapahtuukin. Kuhasaaliiden määrien
ja sukukypsyyden on todettu vähentyneen jyrkästi ja viralliset virolaiset lähteet ennustavat niiden
vähenevän jatkossakin. Ahvenkannat ovat myös uhanalaisia, koska ahven on niin suosittu
vientimarkkinoilla. Tästä syystä nuorten ahventen määrän todettiin nousseen vuoden 1996 saaliissa.
Vuonna 1996 kampelasaalis kasvoi huomattavasti, minkä selittävät suurelta osin kampelan
vaelluskäyttäytyminen.

3.  Alan tilanne

Entisen Neuvostoliiton markkinoiden häviäminen ja raaka-ainetuotantojärjestelmän täydellinen
romahtaminen aiheuttivat sen, että vuonna 1993 käytettiin vain 23 prosenttia tuotantokapasiteetista
 ja että suurin osa saaliista oli myytävä kotimaan markkinoilla.

Vuonna 1995 kalastusala alkoi osoittaa toipumisen merkkejä. Tällä hetkellä kala ja kalatuotteet
muodostavat 5 prosenttia Viron viennistä. Kalastus- ja kalanjalostusalalla toimii nyt noin 300
yhtiötä. Jalostusala on parantunut huomattavasti, mitä on edesauttanut nykyaikaisten koneiden
asentaminen. FAO-lähteiden mukaan etusijalla on ollut uusien tuotteiden tuominen markkinoille,
EU-standardien täyttäminen ja läntiset vientimarkkinat.

Kalastusalaan on investoitu huomattavasti. FAO:n mukaan esimerkiksi Viron kalayhdistyksen
(Estonian Fish Associationin) jäsenyritykset investoivat 2,25 miljoonaa USA:n dollaria vuonna
1994, 3,6 miljoonaa USA:n dollaria vuonna 1995 ja 4,2 miljoonaa USA:n dollaria vuonna 1996.
Vuonna 1996 investoinneista 50 prosenttia kohdistui laitteistoihin ja 50 prosenttia uusin varusteisiin.

FAO:n lainaaman Viron investointiviraston (Estonian Investment Agency) äskettäin laatiman
raportin mukaan kalastusalan kehityksen suuntaukset ovat myönteisiä, ja vuosina 1997–2000
kalastusyhtiöt suunnittelevat vähintään 12 miljoonan USD:n investointeja suurimmalta osin EU:n
yhteisen kalastuspolitiikan vaatimien hygieniastandardien täyttämiseksi. Kalastus houkuttelee
edelleen koulunsa päättäneitä ja koulutustaso on korkea varsinkin erikoistuneissa

                                                
1Säyne on ravinnoksi kelpaava makeanveden kala, joka muistuttaa turpaa ja jota esiintyy

pohjoisen Itämeren alhaisen suolapitoisuuden vesissä.
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koulutuslaitoksissa, kuten Tallinnan merenkulkuakatemiassa (Tallinn Maritime Academy), jossa 150
uutta opiskelijaa aloittaa vuosittain aiheeseen liittyvän koulutuksen.

4.  Kauppa

Tuotanto Tuonti Vienti Kokonaistarjonta Kg henkeä kohti

Ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala

107 400 t 31 000 t 108 000 t 30 400 t 20 800 t

 ********Luvut ovat vuodelta 1996 ja ilmaistu tonneina****************

Kalan viennin arvo 1996: 100 milj. USD. Kalan tuonnin arvo 1996 21,4 milj. USD

Kuten edellä on esitetty, kaupan yleiskuva on kalastusalalla terve, erityisesti jos otetaan huomioon,
että huomattava osa tuodusta kalasta jalostetaan edelleen vientiä varten.

5.  Saasteet

Viron vesistöjen rekisteröidyt saastetasot ovat Viron merenkulkuinstituutin (Estonian Marine
Institute) mittaamia. Kuparin, sinkin ja kadmiumin tapaisten saasteiden määrä kalojen elimissä on
suurin Suomenlahden Kundan alueella. On kuitenkin syytä korostaa, että kalojen saastepitoisuudet
pienenivät hieman vuosina 1994 ja 1995 Riianlahdella, Kundassa ja Kakumäessä.
  
6.  Makean veden kalastus

Kalastuksen kannalta Viron tärkeimmät sisävesistöt ovat Peipsi-Pihkovan järvi, jonka kokonaissaalis
vuonna 1996 oli 2107 tonnia, ja Vörtsjärvi, jonka saalis oli 246 tonnia. 

7. EU ja Viron kalastus

Viron ja EU:n tai tiettyjen jäsenvaltioiden välillä on ollut useita yhteistyönhankkeita. Viro kehittää
EU:n Phare-ohjelman avulla paikkatietojärjestelmän GIS:in. Hankkeen tavoitteena on parantaa
kalavarojen hallintaa.

Myös Tanska on avustanut Viron kalastusalaa. Vuosina 1994–1995 kerättiin Viron kalastussäätiölle
varoja, joita käytettiin kalakantojen suojeluun ja istutusten hoitoon. Vuonna 1997 tanskalaisella
ohjelmalla autettiin Viron kalastusministeriötä kehittämään ja toteuttamaan Viron kalastuksen
hoitosuunnitelman sekä harmonisoimaan Viron kalastusalaa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan
määräysten mukaiseksi. Myös Ruotsi pani alulle teknisen avun erityistukiohjelman Project BFIMS.
Ohjelmaan kuului tietokoneavusteisen saalistietojen tietokannan perustaminen.

Liittymiseen johtavan ajanjakson aikana EU on toteuttanut Viron tekemien sopimusten
uudistamispolitiikkaa, jonka ansiosta Viro voi kalastaa EU:n vesillä. Uusimmat sopimukset teki
neuvosto (neuvoston asetus 58/98) 19. joulukuuta 1997. Tämä asetus sisältää säännöt virolaisten
alusten kalastusoikeuksista. Viron alusten kiintiöt olivat 1 100 tonnia turskaa ja 4 000 tonnia silliä
ja silakkaa sekä kilohailia. Määrättyinä aikoina voimassa olevien lisenssien ja erityiskalastuslupien
määrä oli kullekin lajille 70 ja yhteensä 120.
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EU ja Viro sopivat samana päivänä EU:n alusten vastavuoroisista kalastusoikeuksista Viron vesillä
(neuvoston asetus 53/98). Vuodelle 1998 sovitut kiintiöt ovat seuraavat (luvut on annettu tonneina
pyöreänä, paitsi lohen luvut on ilmaistu yksittäisinä kaloina)1:

                                                
1Taulukon lähde on EYVL N:o 12, 1998.
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Laji
ICES-alue Yhteisön pyyntikiintiö Jäsenvaltioille myönnetyt

kiintiöt

Turska IIId 763 Tanska               284
Suomi                122
Saksa                 128
Ruotsi                229

Silli ja silakka IIId  3000 Tanska             1431
Suomi                    0
Saksa               1073
Ruotsi              1045

Lohi IIId 5400 Tanska            2101
Suomi              2021
Saksa                 233
Ruotsi              1045

Kilohaili IIId 13000 Tanska            7562
Suomi                    0
Saksa               2010
Ruotsi              3428

Viron liittymisessä yhteiseen kalastuspolitiikkaan ei odoteta ilmenevän isoja ongelmia. Viron on
kuitenkin välttämätöntä perustaa kalastushallinto, joka pystyy toteuttamaan yhteisen
kalastuspolitiikan näkökohdat, kuten kalavarojen hoidon, kalastuslaivastorekisterin ylläpidon, alan
rakennepolitiikan soveltamisen, tehokkaiden markkinamallien perustamisen ja tilastotietojen
keräämisen sekä EU:n terveys-, hygienia- ja ympäristökysymyksiin liittyvät politiikat.

Siksi Virosta tulee todennäköisesti tärkeä toimija yhteisessä kalastuspolitiikassa pitkälti johtuen sen
nousevista kaupan luvuista ja elintarvikejalostusalan merkityksestä yleisesti. Laivaston ja sen
saaliiden hallinnon parantamisessa on edistytty. EU:n jäsenten kanssa perustetut yhteisyritykset
ennustavat myös hyvää.

III. Slovenia

Slovenialla on vain 46 kilometrin pituinen rannikkoviiva, joten ei ole yllättävää, että sen kalastusala
on pienempi kuin Viron ja Puolan. Ala saattaa kuitenkin olla huomattavan tärkeää tietyille
paikkakunnille. Sisävesistöjen kaupallisen kalastuksen kokonaistuotanto oli vuonna 1996
keskimäärin noin 1 000 tonnia. Merikalastus työllistää 390 ja makeanveden kalastus 120 ihmistä.

1. Merikalastus ja merivesiviljely

Kaikki slovenialaiset alukset kalastavat Slovenian aluevesillä pohjoisella Adrianmerellä ja viereisillä
kansainvälisillä syvänmerenvesillä. Kokonaiskalastusalue on 194 km² ja pohjatroolaus on sallittua
vasta yhden meripeninkulman päässä rannikosta. Vuonna 1996 merikalastuksen kokonaissaalis oli
arviolta 2 170 tonnia. Pienet pelagiset lajit, kuten sardiini, muodostivat 96,7 prosenttia
kokonaissaaliista. Merivesiviljelyä harrastetaan kolmella lahdella (Strunjan, Piran ja Lazaret), ja
tärkeimmät viljelylajit ovat välimerensinisimpukka, meribassi ja pikkupagelli. Vuonna 1996
merivesiviljelyn kokonaistuotanto oli keskimäärin noin 86 tonnia kalaa ja 50 tonnia
välimerensinisimpukkaa.
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Kalastuslaivasto on valtion omistuksessa. Siihen kuuluu 14 alusta, joiden pituus on 23,7–29,1
metriä. Laivasto toimii yhteistyössä Izolassa sijaitsevan jalostustehtaan kanssa. Vuonna 1996 näistä
aluksista 4 oli poissa käytöstä ja loput 10 työskentelivät pareittain käyttäen pelagisia paritrooleja ja
kalastaen pääosin sardiinia. Lisäksi Slovenialla on pienimuotoinen kalastuslaivasto, joka koostuu
15 kannellisesta 10–16 metrin pituisesta aluksesta, joissa on pohjatroolit ja nuotat, sekä
80 pienemmästä aluksesta.

2. Alan ja kaupan merkitys

Tuonti kasvoi huomattavasti vuodesta 1992 (16,5 milj. USD) vuoteen 1996 (28,9 milj. USD).
Entisen Jugoslavian muodostamien tärkeimpien vientimarkkinoiden menettäminen aiheutti viennin
laskun 3 700 tonnista (vuonna 1992) 1 600 tonniin (vuonna 1995). Vuonna 1996 vienti kuitenkin
elpyi 2 500 tonniin, mikä vastasi 5,8 miljoonaa USA:n dollaria. Aiemmin käytettävissä olleiden
kalastusalueiden, kuten houkuttelevan Istrian niemimaan (nyt Kroatian aluetta), menetys, sekä
aiemmin mainittu markkinaolosuhteiden muutos, joka seurasi vuonna 1991 saavutettua itsenäisyyttä,
vaikuttivat negatiivisesti merikalastukseen ja siihen liittyvään jalostustuotantoon. Investointeja on
myöskin tehty vähän, ja tuontipolitiikka on ollut vapaata.

TUOTANTO TUONTI VIENTI KOKONAIS-
TARJONTA

KG/vuosi KULUTUS
HENKEÄ KOHTI

Suoraan
ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala

        3 200    13 000        2 900    13 300            6,7

Rehuksi ja muihin
tarkoituksiin
tarkoitettu kala

         -    18 000         0    18 000             -

*********Kaikki luvut ovat vuodelta 1996 ja ilmoitettu tonneina elopainoa*************

(1996): Tuonnin arvo: 28,9 milj. USD    Viennin arvo: 5,8 milj. USD

3. EU ja Slovenian kalastus

Slovenian kalastusalan pienestä koosta johtuen kalastuskysymys ei ole ollut neuvotteluissa
kovinkaan tärkeä. Sloveniasta tuodaan 0,05 prosenttia EU:n kalastustuotteiden kokonaistuonnista
ja  2 prosenttia Agenda 2000 -maiden kalastustuotteiden tuonnista EU:hun. Arvon mukaan
laskettuna EU:n kalastustuotteiden viennistä suuntautuu Sloveniaan 0,52 prosenttia, ja pelkästään
Agenda 2000 -maihin suuntautuvasta kalataloustuotteiden viennistä sen osuus on 6,2 prosenttia.
Siksi on selvää, että Slovenian osallistumisella yhteiseen kalastuspolitiikkaan ei ole merkittävää
vaikutusta. Slovenian on perustettava kalastushallinto täyttääkseen yhteisen kalastuspolitiikan
vaatimukset, mikä tarkoittaa kalastusalusrekisterin pitoa ja kaikkien tilastotietojen keräämistä sekä
EU:n turvallisuus- ja hygieniastandardien noudattamista.

IV. Unkari

Unkarissa on 143 000 hehtaaria sisävesistöjä ja kalastusala työllistää aktiivisesti 3 000 ihmistä, joten
sen perusta on merkittävä. Unkarin jalostusala on pääoman ja investointien puutteen vuoksi pientä:
vuonna 1995 se työllisti vain 250 ihmistä.
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1.  Makeanveden kalastus

Suurin vesistö on Balatonjärvi (60 000 hehtaaria). Kaupallisen kalastuksen painopiste on siellä
ankeriaissa ja lahnoissa, kun taas vapaa-ajan kalastajat keskittyvät karppiin ja kuhaan.

Kaikki suljettujen vesistöjen kalastusoikeudet omistaa valtio, joka myöntää kalastusoikeuksia
yrityksille, osuuskunnille, tutkimuslaitoksille ja yksityisille ihmisille. 320 000 unkarilaisella on
vapaa-ajan kalastuslupa ja he ovat velvollisia kirjaamaan saaliinsa kalastuspäiväkirjoihin. FAO
arvioi kuitenkin, että todellinen saalis tästä lähteestä on vähintään kaksinkertainen verrattuna vuoden
1995 viralliseen lukuun, joka oli 4 548 tonnia.

2.  Hallituksen politiikka

Maatalousministeriön riista- ja kalatalousosasto on vastuussa kaikista kalastusalaan liittyvistä
näkökohdista. Markkinointia koordinoi kalastustuotelautakunta. Hallituksen ilmoittama tavoite on
lisätä kalan kulutusta ja muuttaa ihmisten ruokailutottumuksia. Kalan kulutus on Unkarissa alle
Euroopan standardin, mutta se on kasvanut nelinkertaiseksi vuodesta 1950. Hallitus haluaa myös
kannustaa tuotteiden monipuolistamiseen erityisesti matkailualueiden kysynnän tyydyttämiseksi.
Hallitus on myös sitoutunut palauttamaan luonnolliset elinympäristöt ja kalakannat saastuneisiin
vesistöihin.

3.  Kauppa

Raaka-ainetase (1995)1

TUOTANTO TUONTI VIENTI KOKONAIS-
TARJONTA

TARJONTA HENKEÄ
KOHTI  kg/vuosi

Suoraan
ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala

      16 300      10 700      2 900    24 100           2 400

Rehuksi tai muihin
tarkoituksiin
tarkoitettu kala

         -   210 0000        -  210 000             -

 **********Vuoden 1995 lukuja, elopaino tonneina**********

Tuonnin arvo (1995): 42,7 milj. USD.  Viennin arvo (1995): 7,2 milj. USD

4.  EU ja Unkarin kalastus

                                                
1Seuraava taulukko on FAO:n asiakirjasta FID/CP/HUN Rev.1 (marraskuu 1996).

Kalastuksen sisämaan luonteesta johtuen yhteisen kalastuspolitiikan merikalastusta koskevat
ristiriitaisemmat tekijät eivät todennäköisesti vaikuta Unkariin. Unkarin osuus EU:n
kalastustuotteiden kokonaistuonnista on vain 0,1 prosenttia 4 prosenttia Agenda 2000 -maista
peräisin olevasta tuonnista. Unkariin viedään 1,05 prosenttia EU:n kalastuksen kokonaisviennistä
ja 12,6 prosenttia viennistämme Agenda 2000 -maihin kokonaisuudessaan. Siksi yhteisen
kalastuspolitiikan toteuttaminen ei todennäköisesti ole ongelmallista kummallekaan osapuolelle.
Agenda 2000 -tiedonannossa kuitenkin korostetaan sitä, että Unkarin on syytä parantaa terveys-,
hygienia- ja ympäristöstandardejaan EU:n lainsäädännön mukaisiksi.
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V.  Tšekin tasavalta

1. EU:n laajentuminen ja Tšekin kalastus

Tšekin tasavallassa harjoitetaan vain sisävesikalastusta. Vuonna 1994 kokonaissaalis oli 22 600
tonnia ja pääasiassa karppia. Tšekin tasavalta on EU:n kauppakumppani, ja sieltä tuodaan 0,17
prosenttia EU:n kalastustuotteiden kokonaistuonnista ja 6,8 prosenttia Agenda 2000 -maiden
kalastustuotteiden tuonnista. Tšekin tasavaltaan viedään 1,31 prosenttia EU:n kalastustuotteiden
viennistä ja 15,8 prosenttia EU:n viennistä Agenda 2000 -maihin.

Tšekin tasavallan osallistumisessa yhteiseen kalastuspolitiikkaan ei kummankaan osapuolen mielestä
ole mitään erityisiä ongelmia. Yhteisessä kalastuspolitiikassa korostetaan kuitenkin tarvetta parantaa
terveys-, hygienia- ja ympäristöstandardeja EU:n lainsäädännön mukaisiksi.

Toinen vaihe

VI. Latvia
1. Yhteenveto

Latvian rannikkoviiva on 475 kilometrin pituinen, ja arviolta 12 000 latvialaista (1 prosentti koko
työväestöstä) työskentelee kalastusalalla (alkutuotannossa ja jalostuksessa kummassakin 6 000).
Näin ollen Latvia on tärkeä kalastusmaa, jolla on merkittävä vientisektori. Monet tällä alalla
koetuista ongelmista ovat johtuneet vastaavista geopoliittista syistä kuin sen Baltian naapureiden
Viron ja Liettuan, joita käsitellään toisaalla tässä asiakirjassa.

Vuodesta 1993 vuoteen 1996 syvänmeren kokonaissaaliista 80 prosenttia pyydettiin itäiseltä Keski-
Atlantilta (34). 15 aluksen laivaston kohdelajeja ovat sardinellat, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli.
Latvian alukset keskittävät toimintansa Mauritanian ja Lounais-Atlantin vesille. Vuonna 1996
laivaston kokonaissaalis oli 70 000 tonnia. Vuonna 1995 luku oli ollut 91 500 tonnia1, mutta tämän
laivaston saalis oli paljon suurempi Neuvostoliiton markkinoiden aikana ennen itsenäistymistä,
jolloin vuosisaalis oli 500 000 tonnia.

                                                
1Vuoden 1995 luvut ovat EU-tiedotteesta Agenda 2000.

Latvian yksinomainen talousvyöhyke kattaa 10 prosenttia Itämeren kokonaispinta-alasta. Vaikka
rannikkokalastuksen merkitys kasvaa, se muodostaa vain 5 prosenttia Itämeren kokonaissaaliista.
Kohdelajeja ovat silakka, lohi, meritaimen, TYREOEQTIPE, kuha ja vimpa, joita pyydetään seisovilla
pyydyksillä. Vuonna 1996 Itämeren laivaston kokonaissaalis Riaanlahden saalis mukaan luettuna
oli 72 000. Verrattuna vuoden 1994 saaliiseen turskasaalis oli noussut 35 prosenttia, silakkasaalis
11 prosenttia ja kilohailisaalis 40 prosenttia. Vuonna 1996 kilohailin kokonaissaalis oli 34 211
tonnia, joka oli suurin saalis yli 20 vuoteen.

Jalostusala koostuu 34 yrityksestä ja on tärkeä vientiin suuntautunut teollisuudenala Latviassa. Se
muodosti 3,4 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 1996 ja työllisti yhteensä noin 6 000 ihmistä.

 FAO-lähteiden mukaan kalastustuotteiden valikoima ja laatu on parantunut viime vuosina, ja
vuonna 1996 tuotettiin 113 00 tonnia kalatuotteita elintarvikkeeksi. Suurin osa (90 prosenttia) tästä
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määrästä meni vientiin. Vuosina 1993–1996 säilykekalan vienti yli kaksinkertaistui 23 000 tonnista
54 000 tonniin.

Tuonnissa Norja on menestynyt parhaiten Latvian markkinoilla. Tuonnista suurin osa on kokonaista
kalaa, kuten silliä sekä pakastettuja makrilli- ja lohifileitä. Tämä johtuu suurelta osin näiden lajien
puuttumisesta Latvian vesistöistä.

Vuoden 1996
luvut

TUOTANTO TUONTI VIENTI KOKONAIS-
TARJONTA

TARJONTA
henkeä kohti
kg/vuosi

Suoraan
ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala

113 140 44 700 134 700 23 140 9,3

Tuonnin arvo: 26,7 milj. USD Viennin arvo: 130,5 milj. USD
Kalatalouden tuotannon bruttoarvo: 142,9 milj. USD

2.  EU ja Latvian kalastus

Valmistautuessaan mahdollista EU-jäsenyyttä varten ja osana IBSFC:n1 integroitua politiikkaa
Latvia on allekirjoittanut EU:n kanssa useita kalastusta koskevia sopimuksia. 19. joulukuuta 1997
annetuissa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 54/98 ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 53/98
määriteltiin sovitut kiintiöt.

Agenda 2000 -tiedonannossa todetaan, että Latviasta tuodaan 0,06 prosenttia EU:n
kalastustuotteiden kokonaistuonnista eli 2,4 prosenttia Agenda 2000 -ehdokasmaiden tuonnista
EU:hun. Latviaan viedään 0,16 prosenttia EU:n kalastustuotteiden kokonaisviennistä eli
1,9 prosenttia hakijamaihin kohdistuvasta viennistä (arvon mukaan laskettuna).

Terveys- ja hygieniaolosuhteita on parannettava EU:n standardien täyttämiseksi, ja laivaston on
lisättävä pääomainvestointejaan alan nykyaikaistamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi.

                                                
1Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio.
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VII.  Liettua

1. Yhteenveto

Kalastusala työllisti 3 510 ihmistä vuonna 1996, kun vastaava luku oli 10 261 vuonna 1992. 
Vuonna 1995 kokonaissaalis oli 54 000 tonnia ja sen arvo oli 48 miljoonaa ecua1. Päämerisatama
on Valtion omistama Klaipedan satama. Nidan ja Sventojin alueet ovat erittäin riippuvaisia
kalastuksesta.

Syvänmerenlaivasto koostui 57 aluksesta vuonna 1996. Sen kokonaissaalis oli 33 000 tonnia, kun
vuonna 1993 pyydettiin 109 000 tonnia. Saaliin arvo oli 32 miljoonaa ecua. Noin 40 prosenttia
laivastosta on vähintään 20 vuotta vanhaa. Liettua on tehnyt sopimuksia Kanadan, Yhdysvaltojen
ja Fär-saarten kanssa.

Vuonna 1996 Liettuan Itämeren laivasto koostui 70 aluksesta ja 150 pienemmästä veneestä, joiden
saalis oli noin 20 000 tonnia. Luku oli 7 000 tonnia suurempi kuin vuonna 1993. Myös tästä
laivastosta 40 prosenttia on yli 20 vuotta vanhaa.

54 jalostusyhtiötä työllisti yhteensä 2050 ihmistä vuonna 1996. Kokonaistuotanto on pienentynyt
viime vuosina pakastetun kalan tuotannon laskettua jyrkästi.

Liettuasta tuodaan 0,09 prosenttia EU:n kalastustuotteiden kokonaistuonnista eli 3,6 prosenttia
hakijamaista tulevasta tuonnista. Liettuaan viedään 0,34 prosenttia EU:n kalastustuotteiden viennistä
eli 4,1 prosenttia hakijamaihin kohdistuvasta viennistä (arvon mukaan laskettuna). 

2.  Liettuan kalastus ja EU

Samoin kuin muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa EU on tehnyt Liettuan kanssa viime vuosina
sopimuksia vastavuoroisista kalastusjärjestelyistä. Kiintiöt on määritelty neuvoston 19. joulukuuta
1997 antamissa asetuksissa N:o 56/98/EY ja N:o 57/98/EY.

Virallisessa Agenda 2000 EU -tiedonannossa painotetaan tarvetta jatkaa ponnisteluja
omistusrakenteiden siirtämiseksi valtiolta yksityisomistukseen. Tiedotteessa korostetaan
syvänmerenlaivaston laskusuuntauksen ongelmaa pitkällä aikavälillä ja ennustetaan, että tämän
laskun pysäyttämiseen ja laivaston nykyaikaistamiseen tarvitaan apua. Muiden KIE-maiden
tapauksista annetun lausunnon mukaisesti siinä korostetaan parempien hallintomenettelyjen tarvetta
alalla sekä hygienia- ja ympäristöstandardien tason kohottamisen tarvetta EU-tasolle. Alan
suhteellisen pienen koon vuoksi EU:n näkökulmasta ei kaiken kaikkiaan kuitenkin odoteta
ilmenevän suuria ongelmia.

                                                
1Vuoden 1995 luvut ovat EU-tiedotteesta Agenda 2000, ellei toisin mainita.
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VIII. Bulgaria
1. Yhteenveto

Bulgarian rannikkoviiva on 378 kilometrin pituinen ja kalastuksen arvioidaan työllistävän
1 450 ihmistä pelkästään alkutuotannossa. Suurin osa Bulgarian kalastuksesta keskittyy
Mustallemerelle, koska syvänmerenkalastusta pidetään kannattamattomana. Vain 5 Siberian
tyyppistä alusta (joista vain 2 oli täysipäiväisessä käytössä) oli edelleen syvänmerentoiminnassa
vuonna 1995, ja loput 15 oli myyty vuodesta 1991 alkaen. Käytössä olevien alusten rekisteröity
bruttovetoisuus on 5 941 tonnia. Maatalousministeriön alainen valtion kalastusvirasto jakaa meri-
ja sisävesikalastusalueet lisenssijärjestelmän avulla, joka perustuu veroon.

Vuonna 1995 Mustanmeren saalis oli yhteensä 2 400 tonnia, josta 1 690 tonnia pyydystivät valtion
omistamat alukset. FAO-lähteiden mukaan Bulgarialla oli 10 tällaista Baltic-tyyppistä alusta ja
8 yksityisessä omistuksessa olevaa laivaa vuonna 1995. Saalis puretaan yleensä Burgasin, Varnan,
Pomorien, Sozopolin ja Nesebûrin lahdissa. Päälajit ovat kilohaili, sardelli, piikkimakrilli ja
valkoturska.

Laivastolla on monia suuria ongelmia vanhentuneiden koneiden lisäksi, joka on yleistä kaikissa
hakijamaissa. Bulgarian kalastus on myös erityisen paineen alaisena, koska se on menettänyt
Venäjän (Neuvostoliiton) kumppanuuden esimerkiksi investoinneissa ja koneiden korjaamisessa.
Monet Neuvostoliitossa valmistetut alukset ovat korjauksen tarpeessa eikä tilanteen pelastamiseksi
tarvittavia osia ole enää helposti saatavilla. Kalastusalalta on viety pohja pois suurilla veloilla, ja
nopeasti kasvavat kustannukset ovat entisestään vähentäneet kilpailukykyä ja hillinneet kuluttajien
kysyntää. Siirtyminen valtion omistuksesta yksityiseen omistukseen on vielä jonkin verran kesken
ja prosessi on kivulias.

FAO:n1 mukaan Mustanmeren saastetaso kasvaa edelleen ja simpukoita lukuun ottamatta kaikkien
lajien kantojen määrän arvioidaan vähenevän edelleen.

Makeanveden kalastus työllistää noin 500 ihmistä.

Seuraavassa on esitetty vuoden 1995 kauppaluvut.2

TUOTANTO TUONTI VIENTI KOKONAIS-
TARJONTA

Suoraan
ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala

      6 700      15 100    6 400    15 400

Tuonnin arvo (arvio 1995 FAO) 18 milj. USD
Viennin arvo (arvio 1995 FAO) 10 milj. USD
Kalastustuotteiden arvo (arvio 1995 FAO)   35 milj. USD

                                                
1FAO FID/CP/BUL.

2Taulukko on FAO-lähteestä FID/CP/BUL, luvut ovat elopainoja tonneina.

2.  EU ja Bulgarian kalastus
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Agenda 2000 -tiedonannossa annettu lausunto Bulgarian mahdollisesta osallistumisesta yhteiseen
kalastuspolitiikkaan on jonkin verran negatiivinen. Lausunnossa ilmaistaan huoli Bulgarian
hallituksen lausunnoista, joissa painotetaan, että Bulgaria ei pysty pitämään kiinni kiintiöistä ja
suorittamaan tutkimuksia. Nämä ovat yhteisen kalastuspolitiikan ja monien muiden kolmansien
maiden kanssa tehtyjen sopimusten sisältämiä vaatimuksia. Tämä kysymys on ratkaistava ennen
liittymistä. Asiakirjassa annetaan myös kaikista Agenda 2000 -maista yleinen lausunto, jonka
mukaan niiden on perustettava tehokas alusrekisteri ja tilastotietokanta saalistiedoista ja on
ponnisteltava huomattavasti terveyttä, hygieniaa ja ympäristöä koskevien EU-standardien täytäntöön
panemiseksi. Bulgaria tarvitsee todennäköisesti ulkomaisia investointeja mahdollisuuksiensa
toteuttamiseksi.

IX. Slovakia
1. Yhteenveto

Slovakia on kolmen muun hakijamaan tavoin ilman meriyhteyttä. Sillä on kuitenkin pitkät perinteet
makeanveden kalastuksessa, joka keskittyy maan moniin vuorialueiden nopeasti virtaaviin jokiin.
Vuoristoluonteesta johtuen vapaa-ajankalastus on ainoa elinkelpoinen mahdollisuus. FAO-
lähteiden1 mukaan kalastus työllistää tällä hetkellä 104 ihmistä alkutuotannossa ja 34 ihmistä
jalostuksessa.

Slovakian kalastuksen kokonaistuotanto on 1 900 tonnia, mikä tarkoittaa 862 kg keskimääräistä
tuotantoa hehtaarilta. Karppi muodostaa saaliista 50,1 prosenttia ja kirjolohi 45,7 prosenttia. Muita
pyydettäviä lajeja ovat hauki, lohi, suutari ja ankerias.

Suurin osa (76,9 prosenttia vuonna 1994) viennistä koostuu lohesta ja suurin osa saaliista viedään
elävänä (69,4 prosenttia vuonna 1994). Kalanjalostus on Slovakiassa pienen mittakaavan
teollisuutta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myös vuoden 1994 luvut tonneina.

TUOTANTO TUONTI VIENTI tarjonta henkeä kohti
-kg/vuosi

Suoraan
ihmisravinnoksi
tarkoitettu kala

        3 500    18 000         500       3,9

Tuonnin arvo (1994): 22,4 milj. USD
Viennin arvo (1994): 2,0 milj. USD

                                                
1Ellei toisin mainita, kaikki tämän jakson luvut ovat FAO-asiakirjasta FID/CP/SLO,

marraskuu 1996.
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2.  EU ja Slovakian kalastus

Agenda 2000 -lähteiden mukaan Slovakiasta tuodaan 0,01 prosenttia EU:n kalastustuotteiden
kokonaistuonnista, mikä on 0,4 prosenttia Agenda 2000 -maista tulevasta tuonnista. Slovakiaan
viedään 0,32 prosenttia EU:n kalastustuotteiden kokonaisviennistä, mikä on 3,8 prosenttia KIE-
hakijamaihin kohdistuvasta viennistä.

Koska kalastus on hyvin pienimuotoista ja vapaa-ajankalastus on vallitsevaa, Slovakian liittymisestä
yhteiseen kalastuspolitiikkaan ei todennäköisesti aiheudu lainkaan ongelmia. Slovakian täytyy
tietysti taata EU:n terveys-, hygienia- ja ympäristöstandardien noudattaminen.

X. Romania

1. Yhteenveto

Romanialla on Mustanmeren rannikkoviivaa, avomerilaivasto ja laajoja makeavetisiä vesistöjä,
joten sen kalastuselinkeino on suhteellisen tärkeä. Vuonna 1995 ala työllisti 6 000 ihmistä ja tuotti
69 000 tonnia kalaa ja kalastustuotteita, joiden arvo oli yhteensä 232 miljoonaa ecua. Se vastaa
arvoltaan 2,8 prosenttia EU:n tuotannosta. Hallitus ja yksityinen sektori suunnittelee kalastusalan
pitkäaikaista rakenneuudistusta tarkoituksena nykyaikaistaa ja saattaa loppuun yksityistäminen.

Avomerikalastuslaivasto koostui 19 aluksesta vuonna 1995 ja työllisti 1 300 ihmistä. Tämän
kalastuslaivaston ominaisuuksista ja iästä tarvitaan lisätietoja. Avomerikalastuslaivaston toiminta
keskittyi Koillis-Atlantille (pääosin makrillia ja silliä) ja sen saalis oli vuonna 1995 yhteensä
36 500 tonnia. Tämä saalis oli huomattavasti suurempi kuin vuoden 1993 saalis 1 300 tonnia.
Agenda 2000 -tiedonannon mukaan hallituksen on tarkoitus nykyaikaistaa laivasto ja nostaa
vuosisaalis 80 000–100 000 tonniin vuoteen 2000 mennessä.

Mustanmeren saalis on myös kasvanut vuoden 1993 1 400 tonnista 1 500 tonniin vuonna 1995.
Laivasto koostuu 15 rekisteröidystä aluksesta, jotka työllistävät 109 ihmistä. Saalis on pääasiassa
kilohailia.

Romanian sisävesikalastus tuotti 28 000 tonnia karppia ja muita makeanveden lajeja vuonna 1995.

Jalostusala koostuu 14 yrityksestä, jotka työllistävät 1 700 ihmistä. Suurin osa heistä keskittyy
4 suurimpaan yritykseen. Vuoden 1995 tuotos oli 69 105, jossa oli 100 prosentin lisäys vuoden
1993 lukuihin. 30 prosenttia tuotoksesta tuli yksityiseltä sektorilta.

Vuonna 1995 Romanian kauppa jakautui seuraavasti. Maahan tuotiin 46 300 tonnia ja sieltä vietiin
5 099 tonnia kalaa ja kalatuotteita. Vuonna 1996 kalamarkkinat kuitenkin supistuivat.  Romaniasta
tuotiin 0,02 prosenttia EU:n kalan ja kalatuotteiden tuonnista vuonna 1995, mikä on 0,8 prosenttia
EU:n tuonnista Agenda 2000 -maista. Romaniaan vietiin 0,39 prosenttia EU:n kalastustuotteiden
viennistä, mikä vastaa 4,7 prosenttia hakijamaihin kohdistuvat viennistä. 
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2.  EU ja Romanian kalastus

Virallisissa Agenda 2000 -asiakirjoissa suhtaudutaan kriittisesti siihen, että Romania antaa
kolmansien maiden kanssa tekemistään sopimuksista vähän tietoja eikä sillä ole keinoja valvoa sille
kuuluvien kiintiöiden noudattamista. Asiakirjoissa painotetaan, että Romanian on parannettava
kalastusalan hallintoa erityisesti pitämällä yksityiskohtaista alusrekisteriä sekä tietokantaa
saalistilastoista. Niissä todetaan myös, että sen on ponnisteltava täyttääkseen EU:n terveys-,
hygienia- ja ympäristöstandardit.

XI. Kypros ja Malta

Näiden kahden maan liittymisen tilanne on epävarma johtuen sotilaallisesta tilanteesta Kyproksella
ja neuvottelujen todennäköisestä uudelleenaloittamisesta Maltan uuden hallituksen kanssa. Maiden
kalastustalous on kuitenkin merkittävää, ja siksi sitä esitellään seuraavassa.

1. Kypros

Kyproksen saaren jakaminen vaikuttaa hallituksen politiikan kaikkiin näkökohtiin kalastus mukaan
luettuna. On arvioitu, että 50 prosenttia kalastusalueista menetettiin Turkin hyökättyä  maahan
vuonna 1974. Hallitus on sen jälkeen ponnistellut huomattavasti rajoittaakseen laivaston kokoa ja
perustaakseen tehokkaan ja kestävän merikalavarojen hallinnon.

Kaupallisesti tärkein laji on Maridan pikarelli (Maena samaris), muita lajeja ovat lahna,
papukaijakalat ja Intian valtameren ja Tyynen valtameren lajit, kuten punasotilas (Holocentrus
ruber) ja sillikuningas. Kalastus on tehokasta ja vuosisaalis on 3 100 tonnia ja sen arvo on 22
miljoonaa USA:n dollaria. Tuoreen ja pakastetun valmiskalan teollisuus työllistää yhteensä 39 100
ihmistä ja säilykekalan sekä kuivatun kalan teollisuus työllistää 5 000 ihmistä.

Erityinen EU-suhteisiin liittyvä ongelma oli vuonna 1998, kun kyproslaisten kalastustuotteiden
tuonti EU:hun kiellettiin huonojen terveys- ja saniteettiolosuhteiden vuoksi. Se oli paha takaisku,
koska vienti EU:hun oli noussut 62 tonniin vuonna 1997 oltuaan 7 tonnia vuonna 1996, ja sen
odotettiin nousevan edelleen. Kyproslaisten lähteiden mukaan kunkin kalaviljelmän ja
jalostustehtaan parantamiseen on käytettävä keskimäärin 120 000 USA:n dollaria.1

Kaiken kaikkiaan mitään suuria ongelmia ei ole nähtävissä Kyproksen liittymisessä yhteiseen
kalastuspolitiikkaan. Saaren jakaminen synnyttää kuitenkin suuria tilastollisia aukkoja.

2. Malta

Maltan kalastus on pienimuotoista mutta kulttuurin kannalta tärkeää, ja hallitus tukee sitä. Mitään
suuria ongelmia ei ole odotettavissa yhteiseen kalastuspolitiikkaan liittymisessä, mutta lisätietoja
tarvitaan esimerkiksi saaliiden määristä ja laivaston ominaisuuksista.

                                                
1Lähde yhteisen kalastuspolitiikan on-line-version pääkirjoitus (60 000 Kyproksen puntaa).
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