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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on välttämätön, jotta voidaan varmistaa 
kalastuksen kestävä hallinnointi kaikilta osiltaan eli ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
seikkojen kannalta. Tähän mennessä YKP ei ole tuottanut odotettuja tuloksia, ja komissio 
kannattaakin sen uudistamista, jotta voitaisiin välttää kalakantojen jatkuva vakava 
väheneminen, kalastuslaivastojen ylikapasiteetti ja matala tuotto sekä laivastojen suuren osan 
heikko taloudellinen sietokyky. Näin ollen tiettyjä tekijöitä olisi uudistettava, jotta voidaan 
saavuttaa yleistavoite, jonka mukaan kalastus- ja vesiviljelytoimet luovat edellytyksiä 
ympäristön pitkän aikavälin kestävyydelle ja parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

Uudistetulla politiikalla olisi pyrittävä hyödyntämään meren elollisia luonnonvaroja siten, että 
kalavarat palautetaan yli sellaisen tason, joka tuottaa kestävän enimmäistuoton, ja pidetään 
tämän tasoisina. Tällainen järjestelmä olisi saatava käyttöön mahdollisimman pian, koska se 
parantaisi kalakantojen tilaa merkittävästi ja johtaisi näin huomattaviin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin parannuksiin. Tahattomien saaliiden vähentäminen, poisheittämisen lopettaminen 
sekä ekosysteemeihin kohdistuvan kielteisen vaikutuksen minimointi muun muassa 
kehittämällä valikoivia pyydyksiä tulee kyllä myötävaikuttamaan ympäristön hyvään tilaan.

Tasavertaisen pääsyn vesialueille olisi säilyttävä YKP:n keskeisenä periaatteena – samoin 
kuin meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen, jonka on pysyttävä keskeisenä 
tukipilarina YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti monivuotiset hoitosuunnitelmat 
kalavarojen pitämiseksi kestävällä tasolla ovat säilyttämisen kannalta avainasemassa. Lisäksi 
laivaston hallinnoinnin perusperiaatteet ovat edelleen tarpeen samoin kuin yksityiskohtaiset 
jäsenvaltiokohtaiset kalastuskapasiteetin yleiset ylärajat.

YKP:n olisi tuettava kestävän vesiviljelyalan kehittämistä ympäristön, talouden sekä 
sosiaalisten näkökohtien kannalta kestävällä tavalla. Kestävä vesiviljelytoiminta voi 
myötävaikuttaa elintarviketurvaan sekä kasvuun ja työpaikkoihin rannikko- ja 
maaseutualueilla, jos se on hoidettu asianmukaisesti ympäristön pilaantumisen 
minimoimiseksi. Todellista edistymistä voidaan saavuttaa, jos jäsenvaltiot laativat unionin 
strategisten suuntaviivojen pohjalta kansalliset strategiasuunnitelmat edistääkseen vesiviljelyn 
kestävää kehitystä yritysturvallisuuden sekä vesille ja muille alueille pääsyn suhteen. Natura 
2000 -ohjelman mukaisten merisuojelualueiden verkoston tukeminen on myös tärkeä 
investointi tässä yhteydessä. Vesiviljelyn kehitykseen sisältyy selkeä unioniulottuvuus, sillä 
kansallisella tasolla tehdyt strategiset valinnat voivat vaikuttaa vesiviljelyn kehitykseen 
naapurijäsenvaltioissa. On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus saada 
tietoa siitä, mitä suunnitelmia muilla jäsenvaltioilla on vesiviljelyn tulevan kehityksen 
suhteen.

YKP:lle osoitettu kokonaismäärä (joka rahoitetaan kalatalousrahastosta) seuraavalla 
rahoituskaudella on 6,68 miljardia.

Valmistelija tukee ehdotetun uudistuksen pääpiirteitä.

******
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Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ehdottamaan, että parlamentti 
hyväksyy kantansa ensimmäisessä käsittelyssä ja kannattaa komission ehdotusta pääpiirteissään.

Budjettivaliokunta esittää yksityiskohtaisen arvion talousarvionäkökohdista lausunnossaan, 
joka koskee Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta. Pienimuotoiselle kalastukselle 
annettava erityisrahoitus olisi otettava tuolloin esiin.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman sijoittamisesta 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten"1; toistaa, että uuteen 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni 
voi toteuttaa olemassa olevat poliittiset 
painopisteensä ja Lissabonin 
sopimuksessa määrätyt uudet tehtävät 
sekä varautua ennakoimattomiin 
tapahtumiin; kehottaa neuvostoa, mikäli 
se ei yhdy tähän näkemykseen, 
ilmoittamaan selkeästi, mistä sen 
poliittisista painopistealueista tai 
hankkeista voitaisiin luopua kokonaan 
huolimatta niiden todistetusta 
eurooppalaisesta lisäarvosta;
______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. korostaa, että ehdotuksen arvioitu 
rahoitusvaikutus on lainsäädäntövallan 
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käyttäjälle vain ohjeellinen eikä sitä voida 
vahvistaa ennen kuin on päästy 
sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosiksi 2014–2020;
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