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Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2007 kalastus- ja 

vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (2007/2109(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 

17. joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/20001, 

 

– ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 104/2000 täytäntöönpanosta 29. syyskuuta 2006 

laaditun komission kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille 

(KOM(2006)0558), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille 

"Kalastustuotteiden markkinoiden tulevaisuus Euroopan unionissa: vastuu, 

kumppanuus, kilpailukyky" 19. kesäkuuta 1998 antamansa päätöslauselman2, 

 

– ottaa huomioon kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden säilyketeollisuudesta Euroopan 

unionissa 19. kesäkuuta 1998 antamansa päätöslauselman3, 

 

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 1999 hyväksymänsä kannan ehdotukseen neuvoston 

asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alan yhteisestä markkinajärjestelystä4, 

 

–  ottaa huomioon kalanjalostusalasta 14. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselman5, 

 

– ottaa huomioon kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta 9. maaliskuuta 2006 

annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille 

(KOM(2006)0103), 

 

– ottaa huomioon kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta 28. syyskuuta 2006 

antamansa päätöslauselman6, 

 

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2007 päivätyn kalatalousvaliokunnan työasiakirjan7 

asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamisesta, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0467/2007), 

                                                 
1 EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. 
2 EYVL C 210, 6.7.1998, s. 292. 
3 EYVL C 210, 6.7.1998, s. 295. 
4 EYVL C 194, 11.7.2000, s. 87. 
5 EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 601. 
6 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 417. 
7 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/pech/pech_20070627_0900.htm. 



 

A. toistaa, että kalatalousala vaikuttaa hyvin merkittävästi eri jäsenvaltioiden ja koko 

unionin sosioekonomiseen tilanteeseen, kalatuotteiden saatavuuteen sekä 

ravintotasapainoon; ottaa huomioon, että kalatalousala edistää merkittävästi taloudellista 

ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, koska se tukee rannikkoyhteisöiden kehitystä sekä 

taloudellisen toiminnan ja työpaikkojen säilymistä ja perustamista nousu- ja 

laskukausien aikana erityisesti epäsuotuisilla alueilla ja köyhissä yhteisöissä sekä 

edistää paikallisen kulttuuriperinteiden säilymistä, 

 

B. ottaa huomioon, että kalataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ), josta 

sovittiin vuonna 1970 ensimmäisenä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) osana, tuli yksi 

sen neljästä pilarista yhdessä rakennepolitiikan, kalavarojen säilyttämistä koskevan 

politiikan ja suhteita kolmansiin maihin koskevan politiikan kanssa, 

 

C. ottaa huomioon, että kalataloustuotteiden YMJ:yyn on tehty kaksi merkittävää muutosta 

– vuonna 1981 tehdyllä ensimmäisellä muutoksella pyrittiin vähentämään markkinoilta 

poistamista ottamalla käyttöön siirtotuki, ja vuonna 2000 tehdyn toisen muutoksen 

tarkoituksena oli vähentää merkittävästi halua käyttää markkinoilta poistamista ja 

vahvistaa tuotannon ohjaamiseen ja markkinainterventioihin liittyvää tuottajajärjestöjen 

roolia, 

 

D. ottaa huomioon, että kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden YMJ:n tärkeimmät 

saavuttamattomat tavoitteet ovat varmistaa kalataloustuotteiden markkinoiden vakaus 

sekä oikeudenmukaiset tulot tuottajille, 

 

E. katsoo, että kalataloustuotteiden YMJ:n on vastattava markkinoita, joiden 

luonteenomaisina piirteinä ovat suuret rakennevaihtelut kaupan pitämisessä, jakelussa ja 

jalostuksessa sekä kuluttajahinnoissa ja kulutustottumuksissa, 

 

F. katsoo, että nykyinen kaikissa jäsenvaltioissa käytössä oleva kalastustuotteiden 

ensimmäinen myynti huutokaupalla -järjestelmä on erittäin haitallinen tuottajille, jotka 

ansaitsevat näin noin kymmenen kertaa vähemmän kuin lopulliset jakelijat, 

 

G. ottaa huomioon, että kalataloustuotteiden YMJ:n myötä on perustettu joukko 

markkinoiden interventiomekanismeja, joilla tuetaan hintoja ja säännellään kalan 

saatavuutta; ottaa huomioon, että tarkoituksena on ollut edistää tarjonnan keskittämistä 

tukemalla tuottajajärjestöjen perustamista ja että näiden järjestöjen 

markkinainterventioon liittyvä rooli on vahvistunut entisestään, vaikka tätä 

toimenpidettä ei ole tuettu riittävin taloudellisin resurssein, 

 

H. ottaa huomioon, että kahdenväliset kauppasopimukset ja se, että on perustettu 

kauppavaihtoa koskeva järjestelmä kolmansien maiden kanssa, jotta Euroopan unionin 

kalatuotteita jalostavalle teollisuudelle saadaan kalaa, ovat edistäneet yhteisön etusijan 

kyseenalaistamista ja lisänneet yhteisön tuotteita koskevaa kilpailupainetta, millä on 

suoria vaikutuksia alalla saataviin tuloihin, 

 

I. ottaa huomioon, että YMJ:n välineet ovat kalataloustuotteiden osalta vähitellen 

muuttuneet ja menettäneet merkitystään suhteessa muihin YKP:n pilareihin ja 

prioriteetteihin kuten kalavarojen säilyttämiseen ja pyyntiponnistuksen vähentämiseen, 

josta on tullut yksi YKP:n pääasiallisista tavoitteista, 



 

J. ottaa huomioon, että kalataloustuotteiden YMJ ei ole edistänyt asianmukaisella tavalla 

ensimyyntihintojen kohoamista eikä lisäarvon entistä parempaa jakautumista 

arvoketjussa kalastusalalla, jossa alalle jo vakiintuneilla suurilla välittäjillä, jakelualueen 

suurmyymälöillä, on yhä tärkeämpi rooli, 

 

K. ottaa huomioon, että kalan ensimyyntihintojen muodostumisprosessi on estänyt sen, että 

tuotantokustannustekijöiden vaihtelut vaikuttaisivat kalan hintoihin, 

 

L. ottaa huomioon, että keskimääräiset ensimyyntihinnat ovat polkeneet paikoillaan tai 

laskeneet vuodesta 2000 lähtien ilman, että tämä olisi heijastunut tehokkaalla tavalla 

kuluttajalle myytävään tuoreeseen kalaan halventaen sen hintoja, jotka ovat päinvastoin 

nousseet tasaisesti, 

 

M. ottaa huomioon, että EMOTR:n toteutusta koskevan kertomuksen mukaan todelliset 

menot 1974–2005 ovat olleet yhteensä 550 000 000 euroa eli keskimäärin 17 000 000 

euroa vuodessa, joten talousarvio on ollut hyvin vaatimaton EY:n 

perustamissopimuksen 33 artiklaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

 

N. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 29. syyskuuta 2006 annetussa komission 

kertomuksessa myönnetään vaikeus sovittaa yhteen kalataloustuotteiden YMJ:n uudet 

prioriteetit sen tavoitteisiin – kuten perustamissopimuksen 33 artiklaan kirjattu tulojen 

varmistaminen – ja korostetaan erityisesti, että markkinahinnat eivät ole noudattaneet 

tuotantokustannusten suuntauksia, 

 

O. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 28. syyskuuta 2006 antamassaan 

päätöslauselmassa parlamentti totesi, että kalataloustuotteiden nykyiseen YMJ:yyn 

sisältyviä mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi ei ole hyödynnetty riittävästi, 

 

P. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 2. joulukuuta 1999 vahvistetussa kannassa 

ehdotettiin markkinoilla sovellettavia, erityisesti markkinoilta poistamista ja 

tuottajajärjestöjen taloudellista tukemista koskevia entistä edullisempia ehtoja, joita 

neuvosto ei ole ottanut huomioon, 

 

Q. ottaa huomioon, että teollisuus on enenevässä määrin turvautunut tuontiin sisäisen 

tuotannon tappioksi, 

 

R. ottaa huomioon ravinnon tämänhetkisen kalaproteiinivajeen ja tuontiriippuvuuden 

kulutustarpeiden täyttämiseksi tilanteessa, jossa yhteisön tuotanto laskee laskemistaan ja 

maailman tuotanto jatkaa kasvuaan, 

 

S. ottaa huomioon, että komissio on jo hyväksynyt, että yhteisön markkinoille tulee 

tuotteita, jotka eivät noudata Euroopan unionin määrittelemiä vähimmäiskokoja, mikä 

johtuu etenkin siitä, että kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia ei sovelleta 

pakastetuotteisiin, 

 

T. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 9. maaliskuuta 2006 antamassaan tiedonannossa 

komissio tähdentää, että on tarpeen tarkistaa asetusta (EY) N:o 104/2000, 

 



U. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 28. syyskuuta 2006 antamassaan 

päätöslauselmassa parlamentti vaati pikaisesti tarkistamaan kalataloustuotteiden YMJ:ä, 

jotta tehostettaisiin sen parantavaa vaikutusta ensimyyntihintoihin ja lisäarvon 

jakautumiseen nähden alalla, 

 

1. suhtautuu myönteisesti komission päätökseen tehdä perusteellinen arvio nykyisestä 

kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden YMJ:stä, mutta pahoittelee sitä, että 

arviointikertomuksen esittäminen on viivästynyt noin vuodella ottaen huomioon 

asetuksen (EY) N:o 104/2000 41 artiklan säännökset; 

 

2. katsoo, että on kalataloustuotteiden nykyistä YMJ:ä on tarpeen tarkistaa viipymättä 

perusteellisesti, jotta sen myötävaikutuksen avulla varmistetaan alan tulot, markkinoiden 

vakaus, kalataloustuotteiden entistä parempi kaupan pitäminen ja niiden lisäarvon 

nousu; 

 

3. kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman pian tiedonannon näistä suuntaviivoista 

ja tekemään kalataloustuotteiden YMJ:n tarkistamista koskevan ehdotuksen, jossa 

otetaan huomioon tähän päätöslauselmaan sisältyvät ehdotukset; 

 

4. korostaa, että on olennaista, että alan tärkeimmät taloudelliset toimijat, erityisesti 

kalastajat ja heitä edustavat järjestöt, otetaan mukaan kalataloustuotteiden YMJ:n 

tarkistamisprosessiin juuri tällä arviointikaudella; 

 

5. korostaa, että kalataloustuotteiden YMJ:n vaikutus alalla on vähentynyt pääasiassa 

vuoden 2000 tarkistuksen jälkeen; katsoo, että käänteisen suuntauksen aikaansaamisen, 

erityisesti taloudellisten resurssien merkittävän vahvistamisen avulla, on oltava yksi 

kalataloustuotteiden YMJ:n tulevan tarkistamisen pääasiallisista tavoitteista, jotta tällä 

voidaan varmistaa kalatalousalan tarpeisiin riittävä yhteisön rahoitus ja saavuttaa 

perustamissopimuksessa asetetut tavoitteet; 

 

6. panee merkille, että nykyiset interventiomekanismit ovat hyvin keskittyneitä, ja pyytää 

komissiota arvioimaan, ovatko nämä mekanismit asianmukaisia ja tarpeeksi joustavia, 

jotta niillä voidaan vastata eri jäsenvaltioissa vallitsevista tuotannollisista/kaupallisista 

rakenteista johtuviin tarpeisiin sekä parantaa kalatuotteiden kaupan pitämistä ja 

varmistaa tuottajille oikeudenmukaiset tulot; 

 

7. kehottaa tässä yhteydessä komissiota arvioimaan, ovatko asetuksen (EY) N:o 104/2000 

lukuisiin liitteisiin sisältyvät tuotteet asianmukaisimpia, erityisesti mitä tulee siirtoihin ja 

autonomisiin markkinoilta poistamisiin, ja pohtimaan, olisiko tätä luetteloa muutettava 

ja pidennettävä; 

 

8. katsoo, että tonnikalan kompensaatiokorvausta olisi laajennettava, ja muistuttaa tätä 

koskevat ehdotukset edellä mainitussa 19. kesäkuuta 1998 antamassaan 

päätöslauselmassa kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden säilyketeollisuudesta Euroopan 

unionissa; pyytää komissiota ottamaan käyttöön sardiinin kompensaatiokorvauksen 

kuten edellä mainitun päätöslauselman 14 kohdan b alakohdassa ehdotettiin; 

 

9. korostaa merkintöjen ja kuluttajalle annettavan paikkansa pitävän tiedon tärkeyttä 

edistettäessä kalataloustuotteiden laatua ja lisäarvoa; katsoo, että erityisesti 



tuontituotteiden kaupallisia nimiä on analysoitava ja valvottava seikkaperäisesti, jotta 

kuluttajia ei johdeta harhaan; 

 

10. kehottaa komissiota nopeuttamaan kalastustuotteiden ympäristösertifiointiprosessia, 

koska se on olennaisen tärkeää taloudellisten toimijoiden väliselle terveelle ja reilulle 

kilpailulle niin Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolella; 

 

11. korostaa, että rakennerahastoista on tuettava sellaisten infrastruktuurien 

nykyaikaistamista ja perustamista, joita tuottajat tarvitsevat tuotannon ja kaupan 

pitämisen yhteydessä, esimerkiksi jäähdytys-, jalostus-, kuljetus-, markkinointi- ja 

jakeluyksiköitä; 

 

12. korostaa, että interventiomekanismeissa on otettava korostetusti huomioon 

kalataloustuotteiden herkkä pilaantuvuus; 

 

13. pyytä vahvistamaan tukia, joilla parannetaan kalan käsittelyä aluksella ja erityisesti 

jäähdytys- ja säilytysjärjestelmiin tehtäviä investointeja joilla parannetaan aluksen 

hygieniaan ja turvallisuuteen liittyviä olosuhteita; 

 

14. korostaa, että on tarpeen ylläpitää ja vahvistaa erityisesti taloudellista tukea koskevia 

mekanismeja ja menetelmiä, jotta edistetään tarjonnan keskittymistä etenkin tukemalla 

tehokkaasti etenkin pienimuotoisen lähivesikalastuksen osalta kalastusjärjestön 

perustamista ja toimintaa, kuten asetuksessa (EY) N:o 104/2000 todetaan; 

 

15. katsoo, että toimintaohjelmilla olisi varmistettava – riittävän taloudellisen tuen turvin – 

kalastusjärjestöjen mahdollisuus harjoittaa tuotteidensa suoramyyntiä siten, että tämä 

olisi keino hyödyntää omaa tuotantoa ja kasvattaa omien kalataloustuotteiden lisäarvoa; 

pyytää siksi muuttamaan asetuksen (EY) N:o 104/2000 5 artiklaa kuten sen edellä 

mainitussa 2. joulukuuta 1999 vahvistetussa kannassa ehdotetaan; 

 

16. toistaa, että on tarpeen säilyttää suora tukiyhteys kalastusjärjestöihin yhteisön 

talousarviossa ja antaa myös mahdollisuus siihen, että jäsenvaltioilla on 

toimintaohjelmien tukemiseen tarkoitettuja täydentäviä tukia, kuten se edellä mainitussa 

2. joulukuuta 1999 vahvistetussa kannassaan ehdotti; pyytää tämän vuoksi muuttamaan 

asetuksen (EY) N:o 104/2000 10 artiklaa; 

 

17. katsoo, että on tarpeen laatia tutkimus siitä, miksi vuonna 2000 tehtyyn 

kalataloustuotteiden YMJ:n uudistamisen mukainen toimialakohtaisten organisaatioiden 

käyttöönotto ei onnistunut toivotulla tavalla, kuten edellä mainitun 29. syyskuuta 2006 

annetun komission kertomuksen päätelmien 4 kohdassa todetaan; 

 

18. tukee aloitetta, jonka mukaan kalataloustuotteiden kaupalle Euroopan unionissa 

laaditaan kaikkia alan toimijoita koskevat käytännesäännöt, jotta voidaan määritellä 

säännöt, joilla varmistetaan lisäarvon entistä oikeudenmukaisempi jakautuminen sekä 

kaupan pitämistä koskevat säännöt koko arvoketjussa; 

 

19. korostaa, että on tärkeää luoda messujen tuella pienyritysten ja ravintoloitsijoiden 

kotimarkkinat ja erityisen korkealaatuisten perinteisten tuotteiden markkinat, joilla 

kasvatetaan paikallisten tuotteiden lisäarvoa ja edistetään paikallista kehitystä; 

 



20. suosittelee, että komissio arvioi seurauksia, joita aiheutuu suhteista yhteisön 

ulkopuolisiin maihin, etenkin tuontituotteiden vaikutusta ensimyyntihintoihin; pyytää 

komissiota olemaan entistä kriittisempi kaupallisia ulkosuhteita koskevissa arvioissaan 

etenkin Maailman kauppajärjestön alaisten suojatoimenpiteiden käyttöönoton osalta, 

mistä säädetään asetuksen (EY) 104/2000 30 artiklassa, jotta se ei vaaranna 

perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisia tavoitteita; 

 

21. pitää välttämättömänä, että tuotuihin ja sisämarkkinoilla kaupan pidettäviin 

kalataloustuotteisiin sovelletaan samoja sääntöjä ja vaatimuksia kuin yhteisön 

kalataloustuotteisiin, kuten esimerkiksi merkintöjä, hygieniaa ja turvallisuutta koskevia 

sääntöjä tai kieltoa päästää yhteisön markkinoille kalataloustuotteita, jotka ovat kooltaan 

yhteisön tuotantoon hyväksytyn vähimmäiskoon alapuolella; 

 

22. pitää äärimmäisen tärkeänä lisätä kalastustuotealan YMJ:n rahoitusta YMJ:n tulevan 

tarkistuksen yhteydessä; 

 

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


