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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että kalastusalasta riippuvaisia EU:n kansalaisia on 70 miljoonaa; kehottaa tässä 
yhteydessä jäsenvaltioita edistämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jotta saadaan 
kilpailukykyinen, kestävä ja ajan tasalla oleva kalastusala; huomauttaa, että EU:n talouden 
perustan erityisesti unionin reuna-alueilla muodostavat yhteisön konsolidoidut 
toimintalinjat, kuten maatalous- ja kalastuspolitiikka, edellyttävät asianmukaista ja 
kohdennettua tieteellistä tukea; korostaa, että perinteiset tavat, joilla ratkaistaan sellaisia 
alakohtaisia erityisongelmia kuin ympäristövaikutukset, rehuntuotanto, terveysvalvonta ja 
rannikkovyöhykkeiden yhdentäminen, ovat jo kauan sitten lakanneet olemasta ensisijaisia 
ja tärkeimpiä ratkaisutapoja; suosittaa, että rahoituskehyksen puitteissa myönnetään 
Euroopan kalatalousrahaston rahoitusta kalastusalan laitoksille ja tieteellisen tutkimuksen 
välineille;

2. pitää erittäin tärkeänä, että täytetään vihreän kirjan tavoitteista erityisesti se, että EU:n 
tulevassa talousarviossa keskitytään toimintamuotoihin, joilla saadaan eurooppalaista 
lisäarvoa ja lisätään tuloslähtöisyyttä; katsoo, että vaikka huippuosaaminen onkin tieteen 
peruskriteeri, kalastusalan tapaisilla aloilla tarvitaan soveltavaa tutkimusta 
hallintatoimenpiteiden määrittämiseksi ja soveltamiseksi; muistuttaa, että uuden yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteet, jotka perustuvat ekosysteemiperustaiseen lähestymistapaan ja 
kestävään enimmäistuottoon, edellyttävät monialaista ja alakohtaista tietoa ja arviointia, 
jonka pohjalta voidaan tehdä nopeita johtopäätöksiä, joista riippuvat lukemattomat 
liiketoimintaan liittyvät päätökset, työpaikat ja merten ekosysteemiin kohdistuvat toimet;

3. toivoo, että vihreä kirja tuo tältä osin mukanaan muutoksen kalastusalan nykyiseen 
tiedepolitiikkaan, sillä pelkkä huippuosaamisen tavoittelu tällä alalla on johtanut hyvin 
tärkeiden aiheiden sivuuttamiseen – esimerkkinä sellainen lajien ja niiden käyttäytymisen 
tuntemus, jota kalastusalukset voivat hyödyntää ja jota voidaan käyttää hallintatoimiin – ja 
siihen, että monet tutkijat ovat etääntyneet soveltavasta kalastuksen tutkimuksesta ja 
monet nuoret tutkijat ovat hylänneet alan, mikä on aiheuttanut vakavan pulan 
asiantuntevasta henkilöstöstä juuri silloin, kun sitä resurssitilanteen näkökulmasta eniten 
tarvittaisiin;

4. katsoo, että erityiset talousarviomäärärahat uudessa puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville toimille auttaisivat torjumaan monia alan heikkouksia 
ja puutteita ja auttaisivat myös vahvistamaan kalastus- ja vesiviljelyalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa, että vahvan tutkimus- ja innovointiperustan luominen sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla auttaa kehittämään edelleen kalastus- ja vesiviljelyalaa niin, että 
siitä tulee entistä kestävämpi, kilpailukykyisempi ja vakaampi ja että sillä on entistä 
paremmat valmiudet vastata ympäristöhaasteisiin, jotta voidaan varmistaa Euroopan 
kalastusalan riippumattomuus muuhun maailmaan nähden sekä turvata merten 
ekosysteemien elinvoimaisuus ja kalastusalan hyvinvointi;
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5. korostaa, että tiedot merten ekosysteemien tilasta ja kalavaroista ovat hyvin puutteellisia 
eikä ole luotettavaa tieteellistä tietoa kohdelajeista eikä muistakaan lajeista eikä myöskään 
syvänmeren lajeista, minkä vuoksi on syytä tehostaa moniulotteista monialaista 
tutkimusta, jotta kalastusalaa voidaan säännöstellä asianmukaisesti ja erityisesti 
ekosysteemilähtökohtaa soveltaen; korostaa, että tässä tarvitaan EU-maiden 
tutkijaryhmien ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja niiden toimien koordinointia sekä 
EU-maiden tutkijaryhmien ja heidän yhteisön ulkopuolisten kollegoidensa välistä 
yhteistyötä; katsoo, että on tarpeen edistää kalastusalueiden keskinäistä yhteistyötä 
parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen jakamiseksi; kehottaa kalastusalan yrityksiä 
huomioimaan tutkimustulokset asianmukaisesti; katsoo, että suoraan osallisille 
sidosryhmille ja suurelle yleisölle olisi tiedotettava tarkemmin käynnistetyistä 
tutkimusohjelmista ja niistä saaduista tuloksista;

6. pitää myönteisenä, että vihreässä kirjassa korostetaan tarvetta tutkimukseen, joka lisää 
innovointi- ja kilpailukykyä, joka puolestaan EKTR-toimiin yhdistettynä voi luoda 
kalastusalan yrityksille uusia mahdollisuuksia tarkastella uusia kestäviä 
kalastusmenetelmiä, kuten uusien kalastusvälineiden ja vähemmän saastuttavien, entistä 
turvallisempien ja parempien alusten kehittämistä, sekä parantaa kalastustuotteiden 
hyödyntämistä ja lisätä niiden arvostusta;

7. katsoo, että tarvitaan tehokkaampaa koordinointia tutkimuksen puiteohjelmien ja 
Euroopan kalatalousrahaston välineiden sekä muiden yhteisön ohjelmien välillä;

8. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevaa saada yritykset osallistumaan 
entistä laajemmin seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että yrittäjiä, erityisesti 
pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien mikro- ja pienyritysten omistajia, 
voitaisiin kannustaa osallistumaan unionin ohjelmiin perustamalla yksinkertaisempi, 
vähemmän byrokraattinen, avoimempi ja helposti käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, 
että eri sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, kalastajajärjestöjen ja alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien, olisi myös voitava jättää pieniä käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

9. toteaa, että tutkimuksen puiteohjelmissa keskitytään ensisijaisesti perustutkimukseen, 
minkä vuoksi tarvitaan tutkimusohjelmia, joissa on riittävästi määrärahoja erityisesti 
kalastus- ja vesiviljelytutkimukselle sen tukemiseksi sekä ravintoketjuun tulevien 
kalastustuotteiden ympäristö- ja saniteettivaatimusten täyttämiseksi;

10. huomauttaa, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen tarkoituksena on varmistaa 
kalastuskäytäntöjen kestävyys, joten on rahoitettava tutkimusta esimerkiksi sellaisen 
tekniikan kehittämiseksi, jolla kalastusalukset saadaan toimimaan valikoivammin tai jolla 
voidaan vähentää alusten polttoaineenkulutusta;

11. katsoo, että EU:n nykyiset tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusvälineet eivät täytä 
riittävällä tavalla kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimustarpeita; korostaa, että kaikkien alan 
kohtaamien haasteiden ja tarpeiden ratkaiseminen edellyttää näiden välineiden 
mukauttamista alan erityispiirteisiin erityisesti soveltavan tutkimuksen osalta;

12. katsoo, että on myös tuettava kalastuslaivastojen kehittämistä, jotta voidaan harjoittaa 
kestävää kalastusta ja luoda suotuisat olosuhteet pienimuotoiselle kalastukselle, minkä 
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vuoksi uudessa rahoituskehyksessä on keskityttävä tämän alan tutkimukseen ja 
innovointiin;

13. toteaa, että käyttämällä rakennerahastoja tutkimusinfrastruktuuri-investointeihin 
vähennetään jäsenvaltioiden eroja tieteellisissä valmiuksissa ja lisätään joidenkin 
jäsenvaltioiden ja alueiden osallistumista unionin tutkimusohjelmiin;

14. toteaa, että elintarvikkeiden raaka-ainetuotannon ja muun yhteisillä merillä tapahtuvan 
toiminnan kestävyys riippuu naapurimaiden yhteisistä lähestymistavoista; korostaa, että 
naapurimaissa tarvitaan vahvempaa tieteellisten valmiuksien kehittämistä, joka perustuu 
yhteisen strategiakehyksen parempaan yhteensovittamiseen EU:n naapuruuspolitiikan 
välineiden kanssa.
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