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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen:

Yleisarvio

A. panee merkille vuosiksi 2014–2020 ehdotetun monivuotisen rahoituskehyksen 
niukkuuden, sillä ehdotuksen mukaan varoja jopa vähennetään suhteessa nykyiseen vuosia 
2007–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen; katsoo, että kriisiä ei pitäisi 
käyttää tekosyynä unionin talousarvion supistamiseen, vaan nyt tarvitaan pikemminkin 
vakaata talousarviota, jota on vahvistettu merkittävästi ja joka mahdollistaa kasvua ja 
työllisyyttä koskevien unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion periaatteen toteutumisen Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti; 
suosittelee siksi, että neuvosto muuttaa vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskevaa komission ehdotusta tämänsuuntaisesti;

Kalastusalaan liittyvät yleiset kysymykset

B. palauttaa mieliin, että kalavarat ovat koko maailman elintarviketurvan kannalta 
olennainen julkishyödyke; huomauttaa, että kalastus ja vesiviljely sekä niihin liittyvät 
toimet ovat usein pääasiallinen elinkeino ja kestävän työllisyyden lähde rannikko- ja 
saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; korostaa, että uudistetun yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) avulla on jatkossakin pyrittävä sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
ympäristöllisiin tavoitteisiin, joihin sisältyvät kalavarojen riittävä suojelu ja hallinta sekä 
lukuisten rannikkoyhteisöjen kärsimän taloudellisen ja sosiaalisen taantuman torjunta, ja 
tämä tapahtuu tehostamalla työllisyyttä, parantamalla paikallisväestön elinolosuhteita ja 
kiinnittämällä erityistä huomiota pienimuotoiseen kalastukseen, mikä edellyttää riittävää 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen; toteaa, että on tarpeen lisätä koordinointia 
koheesiopolitiikan kanssa;

C. toteaa, että komission tiedonantoon "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" 
sisältyvässä ehdotuksessa vuosia 2014–2020 koskevaksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi kalastus- ja merialalle osoitettiin suuntaa-antavasti yhteensä 
6,685 miljardin euron määräraha kiinteinä vuoden 2011 hintoina (Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto ja markkinatoimenpiteet + CQP + alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt), 
mikä tarkoittaa vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloaikana keskimäärin 955 miljoonaa euroa vuodessa; panee merkille, että 
vuodeksi 2013, joka on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen 
voimassaolovuosi, tarkoitukseen on varattu 984 miljoonaa euroa; korostaa huolestuneena, 
että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen kutakin voimassaolovuotta varten 
varatut varat ovat alhaisempia kuin nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vuodeksi 2013 varattu määrä; muistuttaa korostaneensa 8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"1, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä on oltava vähintään viiden prosentin lisäys vuoteen 
2013 verrattuna;

                                               
1 P7_TA(2011)0266.
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D. painottaa, että tietyt komission ehdottamat tavoitteet edellyttävät rahoituksen 
vahvistamista, jottei niiden saavuttaminen vaarannu; muistuttaa, että näihin komission 
tavoitteisiin kuuluu innovaatioihin liittyvien erojen kurominen umpeen kalastusalan ja 
muiden talouden alojen välillä, sellaisen kalastusalan siirtymän edistäminen, johon liittyy 
vähäinen kuormittavuus, saaliiden pois heittämisen lopettaminen ja mahdollisimman 
vähäinen meriekosysteemeihin kohdistuva vaikutus, sekä rannikkokalastuksesta 
riippuvaisten yhteisöjen elinkelpoisuuden varmistaminen ja monipuolistaminen;

E. panee merkille, että kalastusala on maatalousalan tavoin erityisen haavoittuvainen 
kriisitilanteissa; kannattaa siksi maatalousalalla suunnitellun kaltaisesti sellaisten 
erityisten tukimekanismien perustamista, jotka voidaan käynnistää hätätilanteissa, joita 
ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, kantojen elvyttämissuunnitelmissa määritellyt 
pakolliset kalastustauot tai välttämättömien tuotantotekijöiden saatavuuteen liittyvät 
äkilliset rajoitukset;

F. katsoo, että useista eri tekijöistä ja myös ilmeisistä luonnollisista rajoitteista aiheutuva 
kalastustoimintaan liittyvä epäsäännöllisyys edellyttää alan kannalta riittävän julkisen, 
kansallisen ja yhteisön rahoituksen ylläpitämistä;

Rakennerahastoihin ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon liittyvät kysymykset

G. katsoo, että yhteisesti hallinnoitaviin rahastoihin ja myös tulevaan Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoon sovellettavassa tulevassa yhteisessä strategisessa kehyksessä on 
otettava huomioon näiden rahoitusvälineiden tavoitteiden vaihtelevuus; muistuttaa, että 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto on alakohtainen tukirahasto, josta osoitettava rahoitus 
ei saisi olla millään tavoin kytköksissä rahoituksen kohdemaan maantieteellisen alueen 
taloudelliseen asemaan;

H. ei hyväksy mahdollisuutta ottaa käyttöön ja/tai vahvistaa makrotaloudellisia ehtoja 
koskevia sääntöjä EU:n varojen käyttöä varten; katsoo, että suurimmissa taloudellisissa 
vaikeuksissa olevia maita ja haavoittuvimmassa asemassa olevia talouksia ei voida 
rangaista kaksinkertaisesti rajoittamalla toipumista ja kehitystä varten tarvittavien varojen 
saantia, mikä vaarantaisi koheesioperiaatteen toteutumisen;

I. korostaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston merkitystä pääasiallisena tulevan YKP:n 
rahoitusvälineenä kaudella 2014–2020; painottaa, että meriympäristöä koskevia uusia 
politiikkoja, tavoitteita ja painopistealueita varten on osoitettava asianmukaisia 
rahoitusvälineitä; suhtautuu kielteisesti siihen, että uudet painopistealueet, tavoitteet tai 
politiikat – kuten yhdennetty meripolitiikka – rahoitettaisiin kalastuspolitiikkaa varten 
tarvittavien määrärahojen kustannuksella;

J. kannattaa yhteisesti hallinnoitavien rahastojen ja myös Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston varojen saannin yksinkertaistamista, mikä helpottaisi edunsaajien ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja auttaisi hyödyntämään 
käytettävissä olevat määrärahat täysimääräisesti; katsoo, että etusijalle olisi asetettava 
hankkeet, jotka tarjoavat sellaisia integroituja ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia 
rannikkoyhteisöjä mahdollisimman laajalti, pikemmin kuin hankkeet, joista hyötyvät vain 
muutamat toimijat;
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K. ilmaisee huolensa mahdollisesta kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden nykyisten 
julkisten sääntelyvälineiden purkamisesta; vaatii vahvistamaan kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) panosta alan tulotason 
parantamisen, markkinoiden vakauttamisen, kalastustuotteiden markkinoinnin 
kehittämisen ja niiden lisäarvon nostamisen takaamiseksi, mitä varten YMJ:lle on 
osoitettava riittävät taloudelliset varat;

L. kannattaa olemassa olevien välineiden ja erityisesti rahoitusvälineiden yhteensovittamista, 
jotta vastattaisiin pienimuotoisen kalastuksen ja siitä eniten riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen erityisongelmiin; painottaa, että kalastusta koskevalla tieteellisellä 
tutkimuksella on olennainen merkitys oikeaoppisessa kalastuksenhoidossa, koska se on 
välttämätöntä kalavarojen kehittymistä säätelevien tekijöiden yksilöimiseksi, niiden 
määrän arvioimiseksi ja niiden kehitystä ennustavien mallien laatimiseksi sekä 
pyyntimenetelmien, alusten ja kalastajien työehtojen ja turvallisuuden parantamiseksi;
puoltaa siksi ympäristö-, sosiaali- ja talousaloilla tehtävän kalastusta koskevan 
tutkimuksen rahoituksen lisäämistä;

N. pitää välttämättömänä kehittää biologisten tietojen keruuta, käsittelyä ja tarjoamista, jotta 
voidaan taata tosiasiallisesti tietoon perustuva hallintapolitiikka; pitää siksi tarpeellisena 
lisätä unionin osallistumista tällä alalla ja nostaa suurin sallittu yhteisrahoitusosuus 
nykyisestä 50 prosentista vähintään 75 prosenttiin;

O. katsoo, että biologiset tauot ovat tärkeä kalavarojen suojelukeino, jonka tehokkuus on 
todistettu ja joka on välttämätön väline tiettyjen kalatalousalueiden kestävää hallintaa 
varten; toteaa, että lajien tärkeisiin elinvaiheisiin liittyvien biologisten suojeluaikojen 
käyttöönotto mahdollistaa sellaisen kantojen kehittymisen, jonka avulla kalastustoimintaa 
voidaan ylläpitää suojeluaikojen ulkopuolella; pyytää tässä mielessä mahdollistamaan 
taloudellisten korvausten maksamisen kalastajille toimettomina jaksoina;

P. korostaa, että vesiviljelyn kehityksen nykyinen tilanne Euroopassa edellyttää alaan 
liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämistä, mikä mahdollistaa alan tarjoamien 
monien mahdollisuuksien toteutumisen käytännössä ja samalla joidenkin alaan liittyvien 
rajoitteiden poistamisen, minkä avulla parannetaan alan kestävyyttä;

Syrjäisimmät alueet

Q. korostaa kalastusalan merkitystä syrjäisimpien alueiden sosioekonomiselle tilanteelle, 
työllisyydelle ja taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistämiselle, sillä näiden alueiden 
talouksiin kohdistuu pysyviä rakenteellisia rajoitteita ja niiden mahdollisuudet 
monipuolistaa talouttaan ovat niukat; kannattaa syrjäisimpien alueiden kalastusalan 
yhteisötukien säilyttämistä ja lisäämistä ja etenkin syrjäisestä sijainnista aiheutuvien 
lisäkustannusten korvausohjelmaa (kalastusta koskeva Posei-ohjelma) tiettyjen 
syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastusalan tuotteiden markkinoille saattamiseksi; 
kannattaa tässä yhteydessä sitä, että kyseisen ohjelman voimassaoloa ei rajoiteta, koska 
syrjäinen sijainti on pysyvää; pitää valitettavana, että ehdotuksessa vuosien 2014–2020 
monivuotiseksi rahoituskehykseksi näiden alueiden kokonaisrahoitusta supistettiin 
huomattavasti huolimatta siitä, että unionin syrjäisimmiksi alueiksi laskemien alueiden 
määrä todennäköisesti lisääntyy tulevina vuosina, ja vaatii näiden määrärahojen 
huomattavaa lisäämistä;
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Luonnos Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten 
sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta

R. esittää, että toimielinten välisessä sopimuksessa olisi säädettävä Euroopan parlamentin 
täysimääräisestä osallistumisesta kansainvälisistä kalastussopimuksista neuvottelemiseen; 
vaatii, että Euroopan parlamentin edustajien olisi voitava osallistua tasavertaisina 
tarkkailijoina jäsenvaltioiden edustajien kanssa kaikkiin neuvotteluvaiheisiin, kun otetaan 
huomioon parlamentin toimivalta kalastusalaan liittyvissä asioissa;

Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvät kysymykset

S. ilmaisee huolensa kalastuskumppanuussopimusten tehottomuudesta kolmansille maille 
annettavan alakohtaisen tuen osalta; korostaa, että komission arvioiden mukaan 
alakohtaista tukea varten osoitetut määrärahat ovat absoluuttisesti mitattuina liian rajallisia 
tulosten saavuttamiseksi; katsoo siksi, että on ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän tilanteen 
muuttamiseksi ja myös alakohtaisen tuen tehostamiseksi, jotta kolmansien maiden kykyä 
hyödyntää näitä määrärahoja voidaan parantaa.
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