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LYHYET PERUSTELUT

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

Kalatalousvaliokunta on tietoinen, että vuoden 2012 talousarvioesityksen tilanne on erityinen, 
koska jäsenvaltiot pyrkivät hillitsemään julkisia menoja. Komission mukaan 
talousarvioesityksellä tuetaan investointeja ja talouden elvyttämistä. Tässä yhteydessä on 
syytä toistaa, että kalatalousalaan liittyvät politiikat ovat edelleen avaintekijöitä monien 
alueiden talouksissa, Euroopan elintarviketurvassa, sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ja 
vesien ekosysteemien hoidossa. Euroopan unionin on näin ollen osoitettava edelleen varoja 
näille aloille ja toimittava siten, että kalatalousalan elinvoima ja taloudellinen ja sosiaalinen 
tehokkuus lisääntyvät.

Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ja yhdennetyn meripolitiikan uudistamiseen liittyvät 
ensimmäiset toimenpiteet toteutetaan vuonna 2012. On estettävä, että yhdennetystä 
meripolitiikasta johtuvia toimia rahoitetaan YKP:lle ja muille perinteisille 
kalatalouspolitiikoille osoitettujen määrärahojen kustannuksella. Talousarvioesityksen 
pääluokan III osasto 11 on osoitus komission pyrkimyksistä jatkaa maksujen lievää kasvua, 
jos varaukset otetaan huomioon. On kuitenkin valitettavaa, että valvontaan (11 08) osoitetut 
määrärahat ovat laskeneet huomattavasti (16,92 prosenttia vähemmän maksuja). 
Kalatalousvaliokunta aikoo seurata tarkkaan meri- ja kalastusasioiden pääosaston työohjelmaa 
ja YKP:n uudistamista koskevia lainsäädäntöehdotuksia äänestettävien määrärahojen kautta.

EHDOTUKSET

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

1. pitää tervetulleena komission toimia kalataloudelle osoitettujen 
kokonaismaksumäärärahojen pitämiseksi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna;

2. on yllättynyt varaukseen pyydettyjen määrärahojen suuresta määrästä ja pyytää 
toteuttamaan asianmukaisesti lainsäädäntötoimet, etenkin kansainvälisiä 
kalastussopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet, näiden määrien käytön optimoimiseksi; 

3. panee tyytyväisenä merkille, että kalatalouden markkinoille (11 02) ja Euroopan 
kalatalousrahastolle (EKTR) (11 06) osoitettuja maksumäärärahoja on lisätty, mutta 
huomauttaa, että markkinoille osoitettujen maksusitoumusten säilyttäminen samalla 
tasolla vaikeuttaa mahdollisuuksia tukea täysin alaa seuraavina vuosina; katsoo, että on 
myös otettava huomioon vuonna 2012 asteittain käyttöönotettava kalatalouden 
markkinahintojen seurantakeskus, jota varten komissio on sitoutunut ehdottamaan 
oikeusperustan;

4. on pahoillaan komission ehdottamasta kokonaisvähennyksestä YKP:n valvontaa ja 
täytäntöönpanoa koskeviin maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin, erityisesti mitä tulee 
jäsenvaltioille suunnattuun taloudelliseen tukeen; katsoo, että komission on toimittava 
aktiivisemmin määrärahojensa käytön helpottamiseksi ja edistämiseksi;



PE462.610v01-00 4/4 PA\862446FI.doc

FI

5. pitää kuitenkin tervetulleena, että määrärahoja on osoitettu enemmän Euroopan unionin 
kalastuksenvalvontavirastolle, jonka toimintaa on tuettava ja edistettävä;

6. toteaa, että elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiseen, hoitoon ja hyödyntämiseen 
(11 07) osoitetut varat säilyvät kokonaisuudessaan ennallaan, mutta pyytää komissiota 
vuoden 2010 talousarvon toteuttaminen huomioon ottaen käyttämään ensin sille alun perin 
osoitetut määrärahat;

7. panee tyytyväisenä merkille yhdennetylle meripolitiikalle varatun budjettikohdan 
luomisen mutta toteaa, että ehdotetut määrärahat eivät riitä kattamaan tämän uuden 
politiikan keskeisiä tavoitteita; toteaa, että yhdennettyä meripolitiikkaa ei saa missään 
nimessä rahoittaa YKP:n perinteisten talousarviomäärärahojen kustannuksella ja että 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden 1 ja 2 varauksessa olevien määrärahojen 
käytössä on syytä löytää oikea tasapaino;

8. vastustaa voimakkaasti neuvoston kannassa esitettyjä suuria leikkauksia vuoden 2012 
talousarvion kalataloutta koskevan luvun määrärahoihin; pahoittelee myös, että neuvosto 
on valmis vähentämään dramaattisesti unionin määrärahoja kalatalousalalle, jonka 
rahoitus on alan merkitys koko yhteiskunnalle huomioon ottaen perin riittämätön;

9. kiinnittää neuvoston huomiota siihen, että kalatalousalan määrärahojen vähentäminen ei 
mahdollista ikipäivinä Euroopan kalastusalan kestävää kehitystä; huomauttaa, että 
Euroopan unionilla on myös olennainen rooli maailman kalastusalan kestävän kehityksen 
edistämisessä; toteaa, että ilman valvontaan osoitettuja lisävaroja laiton, ilmoittamaton ja 
sääntelemätön kalastus vesittää kalastajien valtavat ponnistelut unionissa ja on este 
markkinoiden asianmukaiselle toiminnalle;

10. vaatii neuvostoa tarkastelemaan uudelleen osaston 11 budjettikohtien ja erityisesti 
EKTR:lle osoitettujen maksujen ja maksusitoumusten määrää koskevaa kantaansa.


