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27.3.2019 A8-0176/276

Tarkistus 276
Marco Affronte
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/2019
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) On tarpeen perustaa Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 
ohjelmakaudeksi 2021–2027. Rahaston 
olisi pyrittävä kohdentamaan unionin 
talousarviosta saatava rahoitus yhteisen 
kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, EU:n 
meripolitiikan ja valtamerten hallinnointia 
koskevien unionin kansainvälisten 
sitoumusten tukemiseen. Tällainen rahoitus 
on keskeinen tekijä, kun halutaan 
mahdollistaa kestävä kalastus ja meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen, 
elintarviketurva kala- ja äyriäistuotteiden 
avulla, kestävän sinisen talouden kasvu 
sekä terveet, turvalliset, turvatut, puhtaat ja 
kestävästi hoidetut meret ja valtameret.

(1) On tarpeen perustaa Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 
ohjelmakaudeksi 2021–2027. Rahaston 
olisi pyrittävä kohdentamaan unionin 
talousarviosta saatava rahoitus yhteisen 
kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, 
meristrategiapuitedirektiivin, EU:n 
meripolitiikan ja valtamerten hallinnointia 
koskevien unionin kansainvälisten 
sitoumusten täytäntöönpanon tukemiseen. 
Tällainen rahoitus on keskeinen tekijä, kun 
halutaan mahdollistaa kestävä kalastus ja 
meren elollisten luonnonvarojen ja 
elinympäristöjen säilyttäminen, kestävä 
vesiviljely, elintarviketurva kala- ja 
äyriäistuotteiden avulla, kestävän sinisen 
talouden kasvu, hyvinvointi sekä 
taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus kalastusta ja vesiviljelyä 
harjoittavissa yhteisöissä sekä terveet, 
turvalliset, turvatut, puhtaat ja kestävästi 
hoidetut meret ja valtameret. EMKR:n 
tuella olisi edistettävä sekä tuottajien että 
kuluttajien tarpeiden täyttämistä.
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana ja maailman viidenneksi 
suurimpana kalojen ja äyriäisten 
tuottajana unionilla on suuri vastuu merten 
ja valtamerten suojelemisesta, 
säilyttämisestä ja kestävästä 
hyödyntämisestä. Merten ja valtamerten 
säilyttäminen onkin nopeasti kasvavan 
maailman väestön kannalta välttämätöntä. 
Se on myös unionin sosioekonomisen edun 
mukaista, sillä kestävä sininen talous lisää 
investointeja, työpaikkoja ja kasvua, edistää 
innovointia ja tutkimusta ja parantaa 
energian toimitusvarmuutta 
valtamerienergian avulla. Turvalliset ja 
turvatut meret ja valtameret ovat 
välttämättömiä myös tehokkaan 
rajavalvonnan ja merenkulkurikosten 
maailmanlaajuisen torjunnan kannalta, 
joten tällä puututaan turvallisuuteen 
liittyviin kansalaisten huolenaiheisiin.

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana, jolla on 
syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset 
maat ja alueet mukaan luettuina 
maailman suurin merialue, unionista 
on tullut maailman viidenneksi suurin 
kalojen ja äyriäisten tuottaja, ja sillä on 
suuri vastuu merten ja valtamerten ja 
niiden resurssien suojelemisesta, 
säilyttämisestä ja kestävästä 
hyödyntämisestä. Merten ja valtamerten 
säilyttäminen onkin nopeasti kasvavan 
maailman väestön kannalta 
välttämätöntä. Se on myös unionin 
sosioekonomisen edun mukaista, sillä 
kestävä ja ekologisten rajojen puitteissa 
kehittyvä sininen talous lisää 
investointeja, työpaikkoja ja kasvua, 
edistää innovointia ja tutkimusta ja 
parantaa energian toimitusvarmuutta 
valtamerienergian avulla. Turvalliset ja 
turvatut meret ja valtameret ovat 
välttämättömiä myös tehokkaan 
rajavalvonnan ja merenkulkurikosten 
maailmanlaajuisen torjunnan kannalta, 
joten tällä puututaan turvallisuuteen 
liittyviin kansalaisten huolenaiheisiin.
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Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksessa (EU) N:o xx/xx6 
vahvistetun monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaan kalastus- ja meripolitiikkaa on 
edelleen tuettava unionin talousarviosta. 
EMKR:n talousarvion olisi oltava 
6 140 000 000 euroa käypinä hintoina. 
EMKR:n varat olisi jaettava yhteistyöhön 
perustuvan sekä suoran ja välillisen 
hallinnoinnin välillä. Niistä 5 311 000 000 
euroa olisi kohdennettava yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvaan 
tukeen ja 829 000 000 euroa suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvaan 
tukeen. Jotta voidaan varmistaa vakaus 
erityisesti YKP:n tavoitteiden 
saavuttamisessa, yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin piiriin kuuluvan kansallisen 
määrärahajaon olisi ohjelmakaudella 2021–
2027 perustuttava osuuksiin EMKR:stä 
ohjelmakaudella 2014–2020. 
Syrjäisimmille alueille, valvontaan ja 
täytäntöönpanon valvontaan sekä 
kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä tarkoituksia 
varten kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä 
varten olisi varattava tietyt määrät, kun taas 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
ja ylimääräiseen lopettamiseen 
myönnettäville määrille olisi asetettava 
yläraja.

(8) Asetuksessa (EU) N:o xx/xx6 
vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan kalastus- ja 
meripolitiikkaa on edelleen tuettava 
unionin talousarviosta. EMKR:n 
talousarviota olisi kasvatettava 
vähintään 10 prosentilla vuosien 
2014–2020 EMKR:ään nähden. Sen 
varat olisi jaettava yhteistyöhön 
perustuvan sekä suoran ja välillisen 
hallinnoinnin välillä. Niistä 87 
prosenttia olisi kohdennettava 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan tukeen ja 13 
prosenttia suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaan tukeen. 
Jotta voidaan varmistaa vakaus 
erityisesti YKP:n ja 
meristrategiapuitedirektiivin 
tavoitteiden saavuttamisessa, 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvan kansallisen 
määrärahajaon olisi ohjelmakaudella 
2021–2027 perustuttava osuuksiin 
EMKR:stä ohjelmakaudella 2014–
2020. Syrjäisimmille alueille, 
valvontaan ja täytäntöönpanon 
valvontaan, kalastuksenhoitoa ja 
tieteellisiä tarkoituksia varten ja 
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kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä 
sekä meren ja rannikon biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelua ja ennallistamista sekä 
meriosaamista varten olisi varattava 
tietyt määrät, kun taas 
kalastustoiminnan pysyvään 
lopettamiseen ja väliaikaiseen 
lopettamiseen sekä aluksiin 
investoimiseen myönnettäville määrille 
olisi asetettava yläraja.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 EUVL C […], […], s. […]. 6 EUVL C […], […], s. […].
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Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Purkamisvelvoite on yksi YKP:n 
suurimmista haasteista. Se on aiheuttanut 
kalastuskäytäntöihin merkittäviä 
muutoksia, joista on joskus aiheutunut 
alalle merkittäviä taloudellisia 
kustannuksia. Sen vuoksi EMKR:n olisi 
voitava tukea muihin toimiin sovellettavaa 
korkeammalla tuki-intensiteetillä 
purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa 
edistäviä innovaatioita ja investointeja, 
esimerkiksi investointeja valikoiviin 
pyydyksiin, satamien infrastruktuurien 
parantamiseen ja tahattomien saaliiden 
kaupan pitämiseen. Rahastosta olisi myös 
myönnettävä tuen 100 prosentin 
enimmäisintensiteetti jäsenvaltioiden 
kalastusmahdollisuuksien vaihdon 
(”kiintiöiden vaihdot”) läpinäkyvien 
järjestelmien suunnittelua, kehittämistä, 
seurantaa, arviointia ja hallinnointia varten 
purkamisvelvoitteen aiheuttaman ns. 
pullonkaulalajien vaikutuksen 
lieventämiseksi.

(21) Purkamisvelvoite on 
oikeudellinen velvoite ja yksi YKP:n 
suurimmista haasteista. Sen ansiosta on 
lopetettu ympäristön kannalta 
tuomittava saaliin 
poisheittämiskäytäntö ja saatu aikaan 
merkittäviä ja tärkeitä muutoksia, joista 
on joskus aiheutunut alalle merkittäviä 
taloudellisia kustannuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
EMKR:ää tukeakseen muihin toimiin 
sovellettavaa korkeammalla tuki-
intensiteetillä purkamisvelvoitteen 
täysimääräistä ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa edistäviä innovaatioita 
ja investointeja, esimerkiksi 
investointeja valikoiviin pyydyksiin, 
ajallisiin ja alueellisiin valikoivuutta 
parantaviin toimenpiteisiin, satamien 
infrastruktuurien parantamiseen ja 
tahattomien saaliiden kaupan 
pitämiseen. Rahastosta olisi myös 
myönnettävä tuen 100 prosentin 
enimmäisintensiteetti jäsenvaltioiden 
kalastusmahdollisuuksien vaihdon 
(”kiintiöiden vaihdot”) läpinäkyvien 
järjestelmien suunnittelua, kehittämistä, 
seurantaa, arviointia ja hallinnointia 
varten purkamisvelvoitteen aiheuttaman 
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ns. pullonkaulalajien vaikutuksen 
lieventämiseksi.
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Komission teksti Tarkistus

(33) Elintarviketurva edellyttää 
tehokkaita ja hyvin organisoituja 
markkinoita, jotka parantavat 
toimitusketjun läpinäkyvyyttä, vakautta, 
laatua ja monipuolisuutta, sekä kuluttajille 
tiedottamista. Tätä varten EMKR:n tukea 
olisi voitava myöntää kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupan pitämiseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1379/201315 (YMJ-
asetus) tavoitteiden mukaisesti. EMKR:n 
tukea olisi erityisesti oltava saatavilla 
tuottajaorganisaatioiden tuotanto- ja 
markkinointisuunnitelmien toteutukseen, 
uusien myyntikanavien edistämiseen sekä 
markkinatietouden kehittämiseen ja 
levittämiseen.

(33) Elintarviketurva edellyttää 
meriympäristön suojelua, kalakantojen 
kestävää hoitoa, tehokkaita ja hyvin 
organisoituja markkinoita, jotka 
parantavat toimitusketjun 
läpinäkyvyyttä, vakautta, laatua ja 
monipuolisuutta, sekä kuluttajille 
tiedottamista. Tätä varten EMKR:n 
tukea olisi voitava myöntää kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupan pitämiseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1379/201315 (YMJ-
asetus) tavoitteiden mukaisesti. 
EMKR:n tukea olisi erityisesti oltava 
saatavilla esimerkiksi 
kalastusosuuskuntia ja pieniä tuottajia 
käsittävien tuottajaorganisaatioiden 
perustamiseen, tuotanto- ja 
markkinointisuunnitelmien 
toteutukseen, varastointitukeen, 
menekinedistämis- ja 
tiedotuskampanjoihin, uusien 
myyntikanavien edistämiseen, 
markkinatutkimusten tekemiseen, 
Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
markkinoiden EU-seurantakeskuksen 
(EUMOFA) säilyttämiseen ja 
vahvistamiseen sekä markkinatietouden 
kehittämiseen ja levittämiseen.
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––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) 
N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, 
s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) 
N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, 
s. 1).
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