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Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR), joka korvaa nykyisen Euroopan 
kalatalousrahaston (EKTR), koskeva asetusehdotus (COM(2011)0804 lopullinen) on 
tärkeässä osassa yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuspaketissa. Asetusehdotuksessa 
osoitetaan 6 567 miljoonaa euroa tukemaan kalastuksen, vesiviljelyn ja kalastusalueiden 
kehittämistä, valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa, tiedonkeruuta, yhdennettyä 
meripolitiikkaa ja YKP:n täytäntöönpanon tukemiseen tarkoitettujen teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnittelua ja kehittämistä.

Yhteinen kalastuspolitiikka käy parhaillaan läpi kauan kaivattua uudistusta, ja EMKR on 
suunniteltava siten, että sillä tuetaan uutta YKP:tä kestävän kalastuksen varmistamiseksi. 
YKP:n ja sen rahoitusvälineen uudistus tarjoaa ratkaisevan mahdollisuuden poistaa tuet, joilla 
myötävaikutetaan liikakalastukseen, ja käyttää niitä tukemaan siirtymistä todella kestävään 
kalastukseen ja terveiden meriekosysteemien saavuttamiseen.

Euroopan kalastusalueet olivat aikoinaan maailman tuottavimpien alueiden joukossa, mutta 
yhteisen kalastuspolitiikan soveltaminen 30 vuoden ajan on johtanut kalakantojen vakavaan 
ehtymiseen, ekosysteemien heikentymiseen sekä lajeihin, elinympäristöihin ja 
kasvupaikkoihin kohdistuviin haittoihin (liikakalastuksen kohteeksi joutui Atlantilla 
arvioiduista kannoista 63 prosenttia, Välimerellä arvioiduista kannoista 82 prosenttia ja 
Itämerellä arvioiduista lajeista neljä kuudesta). Komissio on myöntänyt ylikapasiteetin olevan 
yksi suurimmista liikakalastuksen aiheuttajista ja toteaa, että tuet ovat vaikuttaneet tähän 
epätasapainoon kalastuksen keinotekoisesti ylläpidetyn ylikapasiteetin kautta. EU:n 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa (2011) vahvistetaan tämä ja todetaan, että 
laivaston ylikapasiteetti aiheuttaa kalakantojen ehtymistä sekä uhkaa meriemme hyvinvointia 
ja kalastusyhteisöjen kykyä selviytyä.

Ehdotuksessa yhdistetään kalastus- ja vesiviljelytoimenpiteitä, valvontaa ja täytäntöönpanon 
valvontaa, tiedonkeruuta sekä yhdennettyä meripolitiikkaa varten osoitettavat taloudelliset 
varat. Näiden aikaisempien yksittäisten rahoitusjärjestelyjen yhdistäminen yhdeksi 
rahoitusvälineeksi voi yksinkertaistaa hallinnointia yhtenäistettyjen sääntöjen ja menettelyjen 
avulla ja myötävaikuttaa saatavilla olevien varojen tehokkaampaan ja toimivampaan 
jakamiseen.

Ehdotuksessa sitoudutaan varmistamaan, että rahoitus on saatavilla ainoastaan jäsenvaltioille, 
jotka noudattavat YKP:n tavoitteita ja sääntöjä ja erityisesti valvontavelvoitteita, LIS-asetusta 
ja tiedonkeruuvelvoitteita samalla kun siinä asetetaan toimijoiden rahoituksen saannin ehdoksi 
YKP:n noudattaminen. Ehdotukseen sisältyy monia toimenpiteitä, jotka voivat 
myötävaikuttaa siihen, että EU:n kalastusala saadaan kestävämmälle perustalle. Näitä 
toimenpiteitä ovat muun muassa työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun 
edistäminen, monipuolistamisen ja työpaikkojen luomisen helpottaminen sekä paikallisten 
alhaalta ylöspäin suuntautuvien aloitteiden luominen ja hallinnointi kalastusalueiden, 
paikallisten kehitysstrategioiden ja paikallisten kumppanuuksien tukemiseksi.

Ehdotukseen sisältyy myös toimenpiteitä, joilla tuetaan biologista monimuotoisuutta ja muun 
muassa Natura 2000 -alueiden ja suojeltujen merialueiden hoitoa, ennallistamista ja seurantaa. 
Siinä jätetään rahoituksen ulkopuolelle uusien satamien, uusien purkupaikkojen tai uusien 
huutokauppahallien rakentaminen. Rahoitusta ei myöskään myönnetä koneen korvaamiseen, 
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mikä merkitsee edistysaskelta pyrittäessä pitämään kalastusalan tuet erillään ylikapasiteetin 
säilyttämisestä. Lopuksi ehdotukseen sisältyy säännöksiä, joilla tehostetaan avoimuutta ja 
yleisölle tiedottamista, parannetaan tiedonkeruuta ja -siirtoa sekä valvontaa ja valvonnan 
täytäntöönpanoa, vaikka niitä ei olekaan räätälöity alueelliseen ja paikalliseen ehdollisuuteen.

Ehdotuksella ei kuitenkaan saavuteta paljon kaivattua rakennemuutostavoitetta, jolla 
taattaisiin, että julkista tukea käytetään yksinomaan kestävän kalastuksen varmistamiseen. 
Näin ollen hyvin suuri osa saatavilla olevasta rahoituksesta voitaisiin jälleen osoittaa 
toimenpiteisiin, joista hyötyy usein pikemminkin vain muutama yksittäinen toimija kuin koko 
kalatalousala tai koko kalastusyhteisö. Pienimuotoista rannikkokalastusta ja siirtymistä kohti 
ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa ei juurikaan huomioida.

Ehdotuksessa ei puututa rahoitukseen, jolla tuetaan nykyisen ylikapasiteetin ylläpitoa, ja siinä 
olisi asetettava laivastojen, alusten ja pyydysten rahoittamisen ehdoksi asianmukainen 
arviointi kalastuskapasiteetin suhteesta saatavilla oleviin kalastusmahdollisuuksiin. 
Ehdotukseen sisältyy myös tuki siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamiselle, vaikka monet sidosryhmät ja jäsenvaltiot vastustavat pakollisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevia järjestelmiä ainoan vaihtoehdon ratkaisuna. Kaikki tuet, jotka on 
osoitettu kalastusmahdollisuuksien jakamisen hallinnointiin, olisi kohdistettava 
sidosryhmävetoisiin/yhteishallinnoituihin järjestelmiin kalastuskohtaisella tasolla.

Aluksiin tai satamiin tehtäviin investointeihin myönnettävä tuki, joka on suunnattu 
hyödyntämään kaupallisten kantojen tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin tai näiden 
saaliiden kaupan pitämiseen, vesittää purkamisvelvoitteen haluttuja vaikutuksia kalastaa 
kohdistetummalla, valikoivammalla ja kestävämmällä tavalla. Rahoitusta olisi myönnettävä 
tahattomien saaliiden kalastuskuolevuuden vähentämiseen, esimerkiksi valikoivampien ja 
ympäristöystävällisten pyydysten/käytäntöjen tutkimukseen, mutta ei tahattomien saaliiden 
kaupan pitämiseen.

Ehdotukseen sisältyy myös toimenpiteitä, joilla edistetään ja kehitetään harkitsemattomasti 
vesiviljelyä ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat unohtaen.


