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Johdanto

Kalatalouden tutkimusta lukuun ottamatta kaikki meri- ja kalastusasioiden alaan kuuluvat 
toimet kuuluvat täysimääräisesti otsakkeen ”Luonnonvarojen suojelu ja hallinta” alle. Niille 
on kaksi pääasiallista välinettä: a) Euroopan kalatalousrahasto ja b) niin sanottu toinen väline, 
joka kattaa kaikki muut yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP) liittyvät toimet, mukaan 
luettuna kansainvälinen kalatalous ja merioikeus. Euroopan unionin meripolitiikan 
täytäntöönpanon käynnistämistä koskevat valmistelutoimet ja pilottihanke täydentävät kuvan 
vuoden 2009 alustavassa talousarvioesityksessä.

Komissio ehdottaa Euroopan kalatalousrahastolle 631,7 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 561,1 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. Näin ollen 
määrärahoja on lisätty 3,1 prosentilla ja 24,5 prosentilla vuoden 2008 talousarvioon 
verrattuna. Maksujen suhteellisen suuri kasvu selitetään pääasiassa sillä, että vuoden 2008 
talousarviossa maksujen taso oli alhainen, koska kaikki etumaksut oli merkitty jo 
vuoden 2007 talousarvioon. Vuoden 2009 alustavaa talousarvioesitystä varten ehdotetut 
maksumäärärahat koskevat Euroopan kalatalousrahaston kauden 2007–2013 uusia ohjelmia ja 
niiden budjettikohtien maksamattomien sitoumusten maksamista, jotka muodostivat osan 
rakennerahastojen kauden 2000–2006 ohjelmista (kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen 
(KOR) täydentäminen).

YKP:n osalta ehdotetut määrärahat ovat yhteensä 297,8 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 269,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. Vuoteen 2008 
verrattuna maksusitoumusmäärärahat vähenevät 6 prosenttia ja maksumäärärahat 
11 prosenttia. Tämä kuvastaa sitä, että komissio pyrkii mukauttamaan talousarvion 
määrärahat viimeisimpinä vuosina todettuun todelliseen täytäntöönpanoon. Näihin lukuihin 
on lisättävä 5,7 miljoonaa euroa yhteisön kalastuksenvalvontavirastoa varten. Tämä tarkoittaa 
keskimäärin 23 prosentin laskua kaikissa yhteisön kalastuksenvalvontavirastoa koskevissa 
otsakkeissa vuoteen 2008 verrattuna.

Kansainvälistä toimintaa koskevat menot (194,3 miljoonaa euroa sekä maksusitoumus- että 
maksumäärärahoina) vähenevät 8 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna. Tämä vähennys johtuu 
pääasiassa monia kolmansien maiden kanssa tehtyjä kalastuskumppanuussopimuksia 
koskevien määrien uudelleenneuvottelemisesta ja niiden mukauttamisesta sekä kansainvälisiä 
kalastusjärjestöjä koskevien ei-pakollisten maksujen vähäisemmästä tarpeesta. Suurimmalla 
osalla pyydetyistä määrärahoista aiotaan rahoittaa voimassa olevia kalastussopimuksia. 
Varaukseen on asetettu noin 29 miljoonaa euroa tiettyjen umpeutumassa olevien nykyisten 
kalastussopimusten uusimista varten ja sellaisia uusia sopimuksia varten, joista aloitetaan pian 
neuvottelut. Jäljelle jäävällä osalla on tarkoitus varmistaa yhteisön osallistuminen 
kansainvälisiin ja alueellisiin kalastusjärjestöihin, joiden määrä kasvaa jatkuvasti, sekä niihin 
liittyvään valmistelevaan työhön.

Huomautukset

Vuoden 2009 alustavan talousarvioesityksen puitteissa kalatalousalalle osoitetut yleiset 
määrärahat edustavat jatkuvuutta verrattuna edelliseen varainhoitovuoteen. Tätä on 
pidettävänä kielteisenä kehityksenä, koska edeltävillä talousarvioilla yhteisön kalastus. ja 
meripolitiikalle osoitettiin jo alhaisimmat mahdolliset määrärahat, jotka ovat tarpeen



PE404.475v01-00 4/6 PA\714147FI.doc

FI

julkishallinnolta vaadittujen vaiheiden toteuttamiseksi, jotta yhteisön kalastus- ja 
meripolitiikkaa voitaisiin pannan täytäntöön johdonmukaisesti ja tehokkaasti.

Kalatalousalalla on jo nyt paineita laivaston ylikapasiteetin ja ylikalastuksesta johtuvan 
kantojen hupenemisen takia. Nyt paineita lisää polttoaineen hinnannoususta aiheutuva 
lisääntyvä ulkoinen paine. Nykyisellä hintatasolla kalastusalan polttoainekulujen arvioidaan 
olevan yli 30 prosenttia EU:n saaliin purkamisen arvosta. Tämä vaikuttaa eniten tiettyihin 
toimijoihin, erityisesti troolauksen harjoittajiin, koska polttoainekulut voivat olla jopa 
50 prosenttia tuloista. Kalan hinta puolestaan on viime vuosina pysynyt samana tai jopa 
laskenut, mikä aiheuttaa huomattavia menetyksiä alalle ja suuria sosiaalisia ongelmia 
kalastajille yleisesti.

Vaikka komissio ehdottaa kalatalousalan uudelleenjärjestelyä nykyisen makrotaloudellisen 
tilanteen mukaisesti, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan EU:n 
laivaston heikommassa asemassa olevien osien selviytyminen ja joilla huolehditaan 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista. Tässä yhteydessä tarvitaan välittömästi 
täydentävää tukea kalastajille alan uudelleenjärjestelyn aikana ja poikkeuksellisten 
polttoainehintojen takia.

Kyseisen tuen pitäisi olla peräisin YKP:stä niin, että lisätään määrärahoja ja maksuja ja 
otetaan käyttöön sosiaalisia tehtäviä koskevia toimenpiteitä ja muita poikkeustoimenpiteitä, 
joilla pyritään uudistamaan kalastuslaivastoa, laskemaan hintoja ja vähentämään 
polttoaineriippuvuutta sekä antamaan enemmän sosiaalista tukea kalastajille. Näin alasta tulee 
ympäristöystävällisempi, se ei ole enää niin riippuvainen polttoaineesta, ja samalla taataan 
kalastajille oikeudenmukainen osuus saaliista. Valmistelija katsoo, että kyseisten 
poikkeuksellisten toimenpiteiden pitäisi johtaa myös parempiin innovaatioihin alalla ja että 
niiden avulla kalastajat voisivat mukautua alan uudelleenjärjestelyyn. Toimenpiteet ovat 
ehdottoman välttämättömiä nykyisenä poikkeuksellisena aikana.

Komission vuoden 2009 alustavassa talousarvioesityksessä leikataan 3,1 prosentilla kohtaa, 
joka on tarkoitettu jäsenvaltioiden toteuttamien valvontatoimenpiteiden yhteisrahoittamiseen. 
Perusteluna on se, että kyseistä kohtaa ei ole käytetty täysimääräisesti edellisessä 
talousarviossa ja että vuonna 2008 on tarkoitus panna täytäntöön erityisiä teknisen tuen 
ohjelmia.

Kyseinen vähennys saattaa tulevaisuudessa toimia verukkeena niiden maiden huonon 
hallinnoinnin peittämiselle, jotka eivät varaa riittäviä varoja kalastuksen valvonnan 
vahvistamiseen. Maat valvovat tätä toimivaltaansa tarkasti, mutta samaan aikaan ne 
kiinnittävät vain vähän huomiota tehtäviensä tyydyttävään suorittamiseen, vaikka se on niiden 
oikeudellinen velvoite. Kyseinen vähennys ei myöskään ole yhdenmukainen 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 7/20071 kanssa. Erityiskertomuksessa 
korostetaan, että jäsenvaltioiden olisi kehitettävä tarkastustoimintansa analysointiin, 
ohjelmointiin ja seurantaan tarkoitettuja välineitä, jotta ne voisivat taata, että yleinen 
valvontapaine on riittävä ja varojen käyttö optimaalista.

                                               
1 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 7/2007 yhteisön vesiluonnonvarojen 
säilyttämissääntöjä koskevista valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelyistä sekä komission vastaukset. EUVL 
C 317, 28.12.2007.
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Syrjäisimpiin alueisiin on niiden erityispiirteiden takia kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta 
voidaan tasoittaa niiden eristyneisyydestä ja luonnonoloista johtuvia suuria haittoja. Neuvosto 
hyväksyi vuodelle 2008 taloudellisen tuen mekanismin, jonka määrä on 15 miljoonaa euroa. 
Se ei vastaa 17 miljoonaa euroa, jonka puolesta Euroopan parlamentti äänesti, ja siksi on 
selvää, että tämä määrä on palautettava. Nykyistä oikeudellista kehystä on myös muokattava 
vastaamaan kyseistä lisäystä.

Meripolitiikka on yksi unionin strategisista tavoitteista. Tavoitteena on, että meriliikenteen, 
matkailun, kalastuksen, ympäristön, luonnonvarojen suojelun ja tutkimuksen ja kehityksen 
alojen eri aloitteita pitäisi lähentää ja että sen tuloksena pitäisi olla kerrannaisvaikutus 
Euroopan unionin meripolitiikan kehittämiseksi.

Yleistä mielipidettä on muokattava kyseisen meriympäristöä koskevan uuden yhdennetyn 
politiikan kehittämiseksi. Tällä tarkoitetaan, että valmistelevien aloitteiden käynnistämiseen 
tarvittavien vastaavien varojen on oltava saatavilla, jotta voidaan jatkaa jo aloitettuja 
meripolitiikan valmistelutoimia sekä verkostoitumista ja meripolitiikan parhaita käytäntöjä 
koskevaa pilottihanketta. Siksi on erityisen asianmukaista, että vastaavat budjettikohdat 
sisällytetään vuoden 2009 talousarvioon, millä varmistetaan, että näiden aloitteiden 
toteuttamista ei estetä vuonna 2009.

Valmistelija ilmaisee tässä yhteydessä huolensa siitä, että Euroopan unionin uusi 
meripolitiikka voi kehittyä yhteisen kalastuspolitiikan nykyisten painopistealueiden osalta 
vahingollisesti niiltä osin kuin se liittyy niiden määrärahoihin. Valmistelutoimien 
(4,1 miljoonaa euroa) ja pilottihankkeen (1,9 miljoonaa euroa) toisen vuoden 
täytäntöönpanoon osoitetut yhteensä 6 miljoonaa euroa eivät riitä kattamaan Euroopan 
unionin uuden meripolitiikan käynnistämiseen liittyviä näkökohtia. Tulevaisuudessa tämä 
edellyttää asianmukaista rahoitusta useammasta kuin yhdestä budjettikohdasta.

EHDOTUKSET

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

1. pitää myönteisenä ehdotuksia, jotka on annettu kalastus- ja meripolitiikan talousarviosta 
vuodeksi 2009, vaikka rahoitusnäkymien 2007–2013 puitteissa päätetyt määrärahat ovat 
riittämättömät kalatalousalan tarpeiden täyttämiseksi aikana, jolloin ala on jatkuvassa 
kriisitilassa kärsien kasvaneista kustannuksista, erityisesti polttoainekustannuksista, 
vähäisistä saalismääristä ja pienentyneistä tuloista;

2. kehottaa komissiota tekemään tämän päätöslauselman mukaisia ehdotuksia kiireellisistä 
toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan kalastajien ja heikoimmassa asemassa olevien 
EU:n kalastuslaivaston osien selviytyminen;

3. pitää myönteisenä meripolitiikan valmistelutoimien sekä verkostoitumista ja meripolitiikan 
parhaita käytäntöjä koskevan pilottihankkeen jatkuvuutta vuoden 2009 talousarviossa, 
millä varmistetaan, että kyseisten aloitteiden täytäntöönpanoa ei estetä vuonna 2009;
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4. ilmaisee huolensa jäsenvaltioiden toteuttamien valvontatoimien yhteisrahoittamiseen 
tarkoitettujen määrärahojen leikkauksista; katsoo, että yhteinen kalastuspolitiikka voidaan 
panna asianmukaisesti täytäntöön ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot 
noudattavat täysimääräisesti kalastuksen valvontaa;

5. ilmaisee huolensa siitä, että Euroopan unionin uusi meripolitiikka voi kehittyä yhteisen 
kalastuspolitiikan nykyisten painopistealueiden osalta vahingollisesti niiltä osin kuin se 
liittyy niiden määrärahoihin; katsoo, että ehdotetut varat eivät riitä kattamaan Euroopan 
unionin uuden meripolitiikan käynnistämiseen liittyviä kaikkia näkökohtia; katsoo, että 
tulevaisuudessa kyseinen politiikka edellyttää asianmukaista rahoitusta useammasta kuin 
yhdestä budjettikohdasta.
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