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LYHYET PERUSTELUT

1. Taustaa: rakennepolitiikan uudistus

Komission ehdotus on osa rakennerahastojen uudistusta. Euroopan aluekehitysrahastoa 
(EAKR) säädellään myös ehdotuksella Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä1, jossa toisaalta 
erotetaan EAKR, sosiaalirahasto ja koheesiorahasto ja toisaalta tuki kalastukselle, 
maataloudelle ja ympäristölle rahoitetaan luonnonvarojen säilyttämiseen ja hoitoon varatuista 
varoista. Tämän mukaisesti komissio on ehdottanut, että kaudeksi 2007–2013 kalatalouden 
tuki keskitetään uuteen Euroopan kalatalousrahastoon (EKTR), joka korvaa nykyisen 
kalatalouden rahoituksen ohjausvälineen (KOR). Näin ollen kalastuksen rahoitus EKTR:stä 
erotettaisiin omaan budjettikohtaansa. Komissio on ennakoinut 7,6 miljardin menot YKP:lle, 
josta 4,963 miljardia osoitettaisiin EKTR:lle.

Tarve tarkistaa EAKR:n säännöt johtuu pääasiassa laajentumisen aiheuttamista haasteista, 
sillä se ei ole ainoastaan vakavoittanut eroja vaan myös lisännyt EU:n rajojen 
kokonaismäärää. Komissio esitti 24. helmikuuta 2004 rahoitusnäkymistä antamassaan 
ehdotuksessa kunnianhimoisen koheesiopolitiikan laajentuneelle unionille ehdottaen 
336,1 miljardin euron osoittamista (373,9 miljardia ennen siirtoja maaseudun ja kalatalouden 
välineisiin).

Rakennerahastoista rahoitettavat ohjelmat olisivat koheesiopolitiikan kolmen uuden tavoitteen 
joukossa: konvergenssi, alueellinen kilpailukyky ja työllisyys sekä alueellinen yhteistyö. 
Lisäksi uuden koheesiopolitiikan painottuminen alueelliseen näkökohtaan on näkyvissä 
komission ehdotuksessa EAKR-asetukseksi, jossa se ehdottaa erityishuomion kiinnittämistä 
alueellisiin erityisseikkoihin, etenkin EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyihin syrjäisimpiin alueisiin ja alueisiin, joilla on luonnollisia puutteita, kuten 
huomattavan alhainen väestöntiheys.

2. Ehdotus EAKR-asetukseksi ja kalatalous

Ehdotuksessa määritellään EAKR:n tehtävät, sen tuen piiri sekä tukikelpoiset menot. 
Rakenne- ja koheesiorahastoista saatavan rahoituksen yleiset kelpoisuuskriteerit on määritelty 
puiteasetuksessa2.

2.1. Kalastuksesta riippuvaiset alueet

Kalastuksen osalta ehdotukseen sisältyy erityssäännöksiä maaseutualueiden ja kalastuksesta 
riippuvaisten alueiden kohtelusta (9 artikla). Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava 
täydentävyys ja johdonmukaisuus EAKR:n ja EKTR:n myöntämän rahoituksen välillä. 
EAKR:n osallistuminen keskittyisi kalastuksesta riippuvaisten alueiden taloudelliseen 
monipuolistamiseen. EKTR:n yhteisrahoittamien ohjelmien tulisi näin ollen tukea maaseudun 
talouksia ja kalastuksesta riippuvaisia alueita traditionaalista toimista poiketen (johdanto-osan 

  
1 KOM(2004)0492 lopullinen.
2 KOM(2004)0492 lopullinen.
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7 kappale).
EAKR:n tuki käsittäisi seuraavat alueet:

1) yhteyksiä parantavat infrastruktuurit;

2) televiestintäverkkojen ja -palvelujen käyttöönoton nopeuttaminen maaseutualueilla;

3) uusien taloudellisten toimintojen kehittäminen maatalouden ja kalatalouden ulkopuolella;

4) kaupunkien ja maaseutualueiden välisten yhteyksien lujittaminen;

5) matkailun ja maaseudun tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen.

1, 3 ja 5 kohdille jäsenvaltiot asettavat selkeät rajaamisperusteet valmistellessaan 
toimenpideohjelmia EAKR:sta tai EKTR:sta rahoitettaville toimille.

Näin ollen EKTR:n ulkopuolella koheesiopolitiikka tukisi pääasiassa kalastuksesta 
riippuvaisten alueiden monipuolistumista pois traditionaalisista toiminnoista. Kalatalouden 
rahoituksen EKTR:ään siirtämisen takia ja EAKR:n EKTR:ää täydentävän roolin vuoksi 
voidaan esittää oikeutettuja seikkoja EAKR:n taloudellisesta arvosta kalataloudelle, 
EAKR:sta peräisin olevat varat voidaan kuitenkin käyttää järkevämmin ja avoimemmin. 

Rakennerahastojen uudistukseen sisältyy ajatus EKTR:stä rahastona, joka osallistuu kestävän 
kehityksen rahoitukseen. Lisäksi kalatalousrahastouudistus näyttää sisältävän kestävän 
kehityksen ajatuksen EKTR:n erottamattomana periaatteena ja keskittymisen 
liikakalastukseen oletettuna tärkeimpänä sosiaalisympäristöllisenä uhkana kalataloudelle. 
Meriympäristön muita uhkia, kuten saastumisen vaikutuksia, ilmaston lämpenemistä ja 
aktiivisia ääniluotaimia ei ole huomioitu tässä yhteydessä. Ottaen huomioon alat, joilla muut 
kuin liikakalastus voidaan toteuttaa, olisi pidettävä tervetulleena ideana sisällyttää EAKR-
asetukseen täydentävä perusta, josta yhteisön rahoitusta voitaisiin saada EAKR:stä muihin 
kuin EKTR:sta rahoitettaviin toimiin, joilla tähdätään kalakantojen ympäristön tilan 
parantamiseen.

Lisäksi kalatalousalan sosioekonomisten ongelmien erilainen luonne, joka aiheutuu yhteisestä 
kalastuspolitiikasta ja heikkenevistä kalakannoista, olisi otettava huomioon sovellettaessa 
koheesiopolitiikan interventioperusteita.

2.2 Luonnonhaitoista kärsivät alueet

Kalastuksesta riippuvaisten alueiden kohtelua koskevien erityissäännösten lisäksi ehdotukseen 
sisältyy säännöksiä aluetyypistä, joka koskee luonnonhaitoista kärsiviä alueita (10 artikla), 
kuten erittäin harvaan asutut alueet (johdanto-osan 10 kappale) sekä perustamissopimuksen 
299 artiklan 1 kohdassa määritellyt syrjäisimmät alueet (11 artikla). Näitä säännöksiä 
sovelletaan myös alueisiin, joilla kalastuksella on merkittävä rooli.

Komissio toteaa, että syrjäisimpiin alueisiin olisi kiinnitettävä erityishuomiota. Tämä 
tehtäisiin laajentamalla EAKR:n toiminta-alaa joidenkin alojen lisäkustannusten 
tasoittamiseen tarkoitetun toimintatuen rahoitukseen, kuten hyödykkeiden kuljetuspalveluihin 
ja kuljetuspalvelujen aloitustukeen sekä varastoinnin esteisiin liittyvää tukeen, 
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tuotantovälineiden liian suureen kokoon ja ylläpitoon sekä henkilöresurssien puutteeseen 
paikallisilla työmarkkinoilla. Komissio ehdottaa oikeusperustan muuttamista näille toimille ja 
täten 299 artiklan 2 kohtaa ainoaksi oikeusperustaksi. Tähän mennessä neuvosto on 
hyväksynyt tällaisille toimille kaksi oikeusperustaa, jotka ovat 37 artikla ja 299 artiklan 
2 kohta.

Luonnonhaitoista kärsiville alueille1, kuten väestötiheydeltään erittäin alhaisille alueille, 
tietyille saarille, vuoristoalueille ja harvaan asutuille alueille, joiden maantieteellinen sijainti 
hidastaa niiden kehitystä, komissio ehdottaa, että EAKR:n olisi puututtava niiden ongelmiin. 
EAKR:sta rahoitetaan erityisesti investointeja, joiden tavoitteena on parantaa yhteyksiä, 
edistää ja kehittää kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia toimintoja, edistää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä ja elvyttää matkailualaa.

3. Johtopäätökset

Yleisesti ottaen valmistelija pitää komission ehdotusta tervetulleena, mukaan lukien 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston erottamista EKTR:sta. Ero korostaa EAKR:n 
täydentävyyttä EKTR:lle ja lisää näiden varojen käytön avoimuutta. Kalatalouden rahoituksen 
keskittymisen EKTR:ään ei kuitenkaan pitäisi merkitä yhteisön kalataloudelle ja kalastuksesta 
riippuvaisille alueille osoittamien määrärahojen yleistä vähenemistä.

Valmistelija haluaa huomauttaa, että näyttää jälleen kerran siltä, että kalatalouden 
erityisluonnetta ja kalastukselle ja kalastuksesta riippuvaisille alueille erityisiä ongelmia, 
erotettuna maataloudesta, ei ole kunnolla otettu huomioon komission ehdotuksessa. 
Kalatalouden ja kalastuksesta riippuvaisten alueiden erityisongelmat aiheutuvat pakollisista 
toimista, joita on toteutettava yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä kalakantojen 
säilyttämiseen pyrittäessä. Liikakalastus ei ole ainoa syy kantojen romahtamiseen, ja yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteet olisi integroitava paremmin yhteisön muihin politiikkoihin, kuten 
ympäristöpolitiikkaan, ei ainoastaan toisin päin.

Mitä tulee kalastuksesta riippuvaisia alueita koskeviin säännöksiin, valmistelija on yhtä mieltä 
keskittymisestä viiteen ehdotettuun toimenpiteeseen, mutta korostaa, että luettelon ei pitäisi 
olla pois sulkeva.

Valmistelija on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että syrjäisimpiin ja luonnonhaitoista 
kärsiviin alueisiin, esimerkiksi erityisen alhaisen väestöntiheyden alueisiin, on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Markkinoille pääsy ja kuljetuksen, varastoinnin lisäkustannukset sekä 
tuotantovälineiden ja ihmispääoman säilyttäminen paikallisilla työmarkkinoilla aiheuttaa 
lisäkustannuksia näille maantieteellisesti epäsuosiollisessa asemassa oleville alueille, joilla on 
yhä huomattavaa potentiaalia sekä kalatuotteiden toimittajina että matkailupalvelujen 
tarjoajina kulttuuriperinnettään kunnioittaen. Näin ollen kaikkein tärkeintä on keskittyä siihen, 
että infrastruktuurit ovat heidän saatavillaan.

  
1 Tämä viittaa pääsyyn markkinoille ja etäisyyteen suurista markkinoista, jota joutuvat kohtaamaan erittäin 
alhaisen väestöntiheyden alueet, kuten viitataan Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevassa 
pöytäkirjassa Nro 6, sekä tiettyjen saarien, vuorialueiden ja harvaan asuttujen alueiden kohtaamiin 
erityisvaikeuksiin, kun niiden maantieteellinen tilanne hidastaa niiden kehitystä. 
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Lopuksi valmistelija haluaa kiinnittää huomiota työhön, jota tehdään eurooppalaisen 
meristrategian määrittelemiseksi, mikä saattaa johtaa tarpeeseen harkita uudelleen politiikkaa 
tiettyjen näiden toimenpiteiden kohdalla.
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