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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan parlamentti on aina pitänyt tieteellistä tutkimusta yhtenä yhteisen kalastuspolitiikan 
prioriteeteista sekä perustavana tekijänä merellisten varojen rationaalisessa hyväksikäytössä ja 
yhteisön laivaston asianmukaisessa hallinnoinnissa.

Parlamentti on antanut 17. tammikuuta 2002 päätöslauselman komission vihreästä kirjasta 
yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta1, joka käsittää päälinjat, joiden on innoitettava 
unionin toiminnan uudistamista tällä alalla. Päätöslauselmassa parlamentti katsoi, että 
kalavarojen tilaa koskevien luotettavien tietojen saaminen on kalavesien järkevälle hoidolle 
välttämätön tekijä.

Tämän vuoksi päätöslauselmassa pyydetään sijoittamaan enemmän varoja tieteelliseen 
tutkimukseen, mikä mahdollistaa tietojen saamisen meriympäristön ja meren ekosysteemien 
mahdollisuuksista – eikä ainoastaan kalastuksen ja vesiviljelyn edun kannalta vaan myös 
muiden niinkin tärkeiden tekijöiden kuin saastumisen, ilmastonmuutoksen ja luonnon 
riskitekijöiden, biologisen monimuotoisuuden, terveyden ja farmakologian alalla tapahtuneen 
edistyksen, ihmisten ja eläinten ravinnon sekä rannikkoalueiden käytön järjestämisen 
kannalta. 

Tässä Euroopan parlamentin edelleen ajankohtaisessa päätöslauselmassa vihreästä kirjasta 
pahoiteltiin, että kalastusta ja merentutkimusta ei ole otettu erityisesti huomioon kuudennessa 
puiteohjelmassa, vaan ne on hajotettu eri ohjelmiin ja tavoitteisiin, ja pyydettiin, että jatkossa 
kalastusta ja merentutkimusta kohdellaan yhdessä ja yhtenäisellä tavalla yhteisön tutkimus- ja 
kehitysohjelmissa.

Myös meren tieteellinen tutkimus näyttää huolestuttavan komissiota. Näin ilmoitti komissaari 
Borg kalatalousvaliokunnan kokouksessa pitämässään puheessa komissaarien kuulemisissa 
todetessaan yksiselitteisesti, että tieteellisen perustan parantaminen on seitsemännen 
puiteohjelman yksi prioriteetti.

Tutkimuksen puiteohjelmat

Yhteisön toimielinten hyvistä aikomuksista huolimatta merentutkimuksen rahoituksen 
kehittyminen eri puiteohjelmissa on ollut hämmentävää.

Neljänteen ja viidenteen puiteohjelmaan otettiin mukaan sovelletun merentutkimuksen alalla  
erityisiä kalastuksen ja vesiviljelyn ohjelmia (FAIR), joille oli varattu 130 ja 150 miljoonaa 
euroa. Kuudennessa puiteohjelmassa ohjelmille osoitetut varat vähenevät dramaattisesti 
60 miljoonaan euroon, jotka oli varattu kahdeksannelle ensisijaiselle aihealueelle 
(kalastuspolitiikka) ja vähäisessä määrin ensisijaisille aihealueille 5 ja 6 (elintarvikkeet ja 
ympäristö).

  
1 EYVL C 271 E, 7.11.2002, s. 401.
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Komission ehdotuksessa, johon sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösehdotus, ei 
tarkastella erityisalana kalastusta eikä vesiviljelyä. Siinä viitataan ainoastaan aihealueeseen 2 
"Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia", joka kaukaisesti ja laajasti tulkittuna voisi kattaa 
kalastuksen tutkimuksen. Sama koskee aihealuetta 6 "Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos)", jonka pitäisi sisältää selvästi merellisten varojen tutkimus ja 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito.

Tutkimustavoitteet

Merta koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa on asetettava etusijalle paitsi varojen tilaa 
koskevien tietojen saamiseen suunnattu tutkimus myös kalastuksen hoidon määrittelevät 
taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat, jotka ovat olennaisen tärkeitä kalastuksen 
hallinnoinnissa.

Ajankohtana, jolloin monien kaupallisten lajien hoito- tai elvyttämistoimia koskevien 
monivuotisten suunnitelmien käyttöönotto näyttää todennäköiseltä, on tärkeää tietää 
vaikutukset, joita saaliiden vähentämistä ja biomassan tason määrittämistä koskevilla eri 
skenaarioilla voi olla paikalliseen ja alueelliseen talouteen, työllisyyteen ja kaavoitukseen 
siten, ettei vaikeuteta kalastuksesta erittäin riippuvaisten alueiden yhdennettyä kehitystä. 
Laadukas tieteellinen tieto ei voi muuta kuin auttaa ymmärtämään rannikkoyhteisöille 
toisinaan tuskallisia päätöksiä, joita yhteisön toimielimet tekevät.

Näyttää myöskin tarpeelliselta tukea kalastuksen alan kansainvälisiä tieteellisiä järjestöjä, niin 
kansainvälistä merentutkimusneuvostoa (ICES) kuin alueellisista kalastusjärjestöistä 
riippuvaisia tahoja, edistämällä tieteiden välistä tieteellistä tutkimusta, joka käsittää biologian, 
ekologian, talouden ja yhteiskuntatieteet.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kalastuksen ja meriympäristön tutkimuksen alalle 
tarvitaan omaa rahoituskehystä, joka on tarpeellinen tae tutkimuksen toteuttamiseksi. Ilman 
riittävää rahoitusta olevat politiikat jäävät usein pelkäksi hyvän tahdon ilmauksiksi.

Johtopäätökset

1. Uuden yhteisen kalastuspolitiikan toteuttaminen edellyttää meriympäristön tutkimuksen 
laajaa vahvistamista, niin biologisten ja ekologian kuin sosioekonomisten näkökohtienkin 
alalla, koska vastuullista kalastusta koskevat hoitosuunnitelmat johtavat yhteisön laivastoa 
koskeviin rajoituksiin, joilla on suuret vaikutuksen unionin rannikkoväestöön.

2. Kalatalousalan kohtelu seitsemännessä puiteohjelmassa on vastoin yhteisön ja 
jäsenvaltioiden korkeimpien auktoriteettien lausuntoja uuden YKP:n toteuttamista koskevista 
prioriteeteista ja se on taantuva, jos vertaamme sitä aikaisempaan kohteluun. 
Merentutkimuksen rahoitusta on vähennetty vähitellen virallisista lausunnoista huolimatta.

3. Seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan ei sisälly kalastuksen, vesiviljelyn ja 
meriympäristön tutkimusta erityisissä ohjelmissa, minkä vuoksi ei ole mitään takeita, että 
tutkimusta voidaan toteuttaa tehokkaasti.
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4. Yhteisen kalastuspolitiikan kehittämiseksi ja täydelliseksi tehokkuudeksi sovelletun 
tutkimuksen ja perustutkimuksen aloilla tarvitaan erityisiä ohjelmia, joille osoitetaan 
riittävästi varoja. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että seitsemänteen puiteohjelmaan 
sisällytetään jakoperuste, jolla rahoitus taataan.  

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia

(b) Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja 
bioteknologia

Tarkistus 2
2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) Kalatalous ja valtamerten kestävä 
käyttö

Perustelu

Tässä uudessa puiteohjelmassa on annettava keskeinen rooli kalatalousalalle, koska ala on 
tällä hetkellä vaikeuksissa, ja valtamerten suojelulle, joka on unionin strateginen 
painopistealue. Koska puiteohjelman lähestymistapa ei ole riittävän monialainen, on 
perusteltua sisällyttää siihen tavoite, jossa suoraan mainitaan kalatalous ja valtameret.

Tarkistus 3
Liite I, osa I, Yhteistyö, 3 kohdan 2 alakohta

(2) Elintarvikkeet, maatalous ja 
bioteknologia

(2) Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja 
bioteknologia

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 4
Liite I, osa I, Yhteistyö, 2 a kohta (uusi)

(2 a) Kalatalous ja valtamerten kestävä 
käyttö

Tarkistus 5
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohdan otsikko

2. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia 2. Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja 
bioteknologia

Tarkistus 6
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Tavoite

Tavoitteena on luoda eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous  luomalla puitteet 
sille, että tiede- ja yritysmaailma ja muut 
sidosryhmät voivat yhteistyössä hyödyntää 
uusia ja esiin nousevia mahdollisuuksia 
tutkimukseen, jolla puututaan 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin. Näitä haasteita ovat kasvava 
vaatimus turvallisemmista, 
terveellisemmistä ja laadukkaammista 
elintarvikkeista ja uusiutuvien biologisten 
resurssien kestävästä käytöstä ja tuotannosta, 
eläinkulkutautien ja zoonoosien sekä 
elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski, erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon kestävyydelle ja 
varmuudelle aiheuttamat uhat sekä kasvava 
vaatimus korkealaatuisista elintarvikkeista, 
joiden tuotannossa otetaan huomioon 
eläinten hyvinvointi ja 
maaseutunäkökohdat.

Tavoitteena on luoda eurooppalainen 
tietopohjainen biotalous  luomalla puitteet 
sille, että tiede- ja yritysmaailma ja muut 
sidosryhmät voivat yhteistyössä tukea 
unionin politiikkoja, hyödyntää uusia ja 
esiin nousevia mahdollisuuksia 
tutkimukseen, jolla puututaan 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin. Näitä haasteita ovat kasvava 
vaatimus turvallisemmista, 
terveellisemmistä ja laadukkaammista 
elintarvikkeista ja uusiutuvien biologisten 
resurssien kestävästä käytöstä ja tuotannosta, 
eläinkulkutautien ja zoonoosien sekä 
elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien 
lisääntynyt riski, erityisesti 
ilmastonmuutoksen maa- ja 
kalataloustuotannon (vesiviljely mukaan 
lukien) kestävyydelle ja varmuudelle 
aiheuttamat uhat sekä kasvava vaatimus 
korkealaatuisista elintarvikkeista, joiden 
tuotannossa otetaan huomioon eläinten 
hyvinvointi ja maaseutu- ja 
rannikkonäkökohdat.
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Tarkistus 7
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Lähtökohdat, 1 kappale

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) kestävään hoitoon, 
tuotantoon ja käyttöön kohdistuva tutkimus 
ja innovointi muodostaa perustan uusille, 
kestävän kehityksen mahdollistaville, 
ekotehokkaille ja kilpailukykyisille tuotteille 
maataloudessa, kalataloudessa, 
elintarvikkeiden tuotannossa, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa  
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia- ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun turvallisuuteen, ruokavaliosta 
johtuviin sairauksiin, elintarvikevalintoihin 
ja elintarvikkeiden ja ravinnon 
terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat) ja tartuntatauteja 
(esim. tarttuvat spongiformiset 
enkefalopatiat ja lintuinfluenssa). Samalla 
voidaan antaa merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla.

Biologisten resurssien (mikro-organismien, 
kasvien ja eläinten) ja maa- ja merivarojen
kestävään hoitoon, tuotantoon ja käyttöön 
kohdistuva tutkimus ja innovointi muodostaa 
perustan uusille, kestävän kehityksen 
mahdollistaville, ekotehokkaille ja 
kilpailukykyisille tuotteille maataloudessa, 
kalataloudessa, elintarvikkeiden tuotannossa, 
terveydenhoidossa, metsäteollisuudessa sekä 
näihin liittyvillä aloilla. Kuten biotieteitä ja 
biotekniikkaa koskevassa strategiassa  
todetaan, tämä parantaa Euroopan 
bioteknologia- ja elintarvikealan yritysten 
(erityisesti huipputeknologian pk-yritysten) 
kilpailukykyä ja lisää sosiaalista 
hyvinvointia. Elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjun (luonnolliset ravintoketjut 
mukaan lukien) turvallisuuteen, 
ruokavaliosta johtuviin sairauksiin, 
elintarvikevalintoihin ja elintarvikkeiden ja 
ravinnon terveysvaikutuksiin kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan torjua 
elintarvikkeisiin liittyviä terveyshäiriöitä 
(esim. lihavuus ja allergiat), kemiallista 
pilaantumista ja tartuntatauteja (esim. 
tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat ja 
lintuinfluenssa). Samalla voidaan antaa 
merkittävää tukea politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanolle ja tulevan 
politiikan ja lainsäädännön muotoilulle 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
kuluttajansuojelun aloilla.

Tarkistus 8
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Lähtökohdat, 3 kappale

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
osallistuvat yhteisten tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen muun muassa seuraavilla 
aloilla: kasvigenomiikka ja bioteknologia, 
metsätalous ja -teollisuus, eläinterveys, 
tuotantoeläinten jalostus, elintarvikkeet ja 
teollinen bioteknologia. Tutkimus tarjoaa 

Eurooppalaiset teknologiayhteisöt 
osallistuvat yhteisten tutkimusprioriteettien 
määrittämiseen muun muassa seuraavilla 
aloilla: kasvigenomiikka ja bioteknologia, 
metsätalous ja -teollisuus, eläinterveys, 
tuotantoeläinten jalostus, elintarvikkeet ja 
teollinen bioteknologia. Tutkimus tarjoaa 
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lisäksi tietopohjaa seuraavien tueksi : 
yhteinen maatalouspolitiikka, maatalous- ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä, hyvinvointia ja tautien 
valvontaa koskevat yhteisön normit ja 
yhteisen kalatalouspolitiikan uudistus, jonka 
tarkoituksena on taata kalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys. Tavoitteena on 
myös ottaa joustavasti huomioon uudet 
poliittiset tarpeet erityisesti uusiin 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
suuntauksiin liittyen.

lisäksi tietopohjaa seuraavien tueksi : 
yhteinen maatalouspolitiikka, maatalous- ja 
kauppakysymykset, elintarvikelainsäädäntö, 
eläinten terveyttä, hyvinvointia ja tautien 
valvontaa koskevat yhteisön normit ja 
yhteisen kalatalouspolitiikan uudistus, jonka 
tarkoituksena on taata kalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys, merestä 
peräisin olevien elintarvikkeiden 
turvallisuus ja ympäristön korjaaminen. 
Tavoitteena on myös ottaa joustavasti 
huomioon uudet poliittiset tarpeet erityisesti 
uusiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
suuntauksiin liittyen.

Tarkistus 9
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Toimet, 1 luetelmakohta

Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely, laatutuotanto-ohjelmat ja 
muuntogeenisten organismien vaikutukset; 
kestävä, kilpailukykyinen ja 
monitoimintoinen maa- ja metsätalous; 
maaseudun kehittäminen; eläinten 
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 
elävien vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden
ja maaseudun kehittämisen toimijoiden 
tarvitsemien välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu jne.)

Mahdollistava tutkimus, mukaan luettuina 
omiikka-teknologiat (esim. genomiikka, 
proteomiikka ja metabolomiikka), 
systeemibiologia ja konvergoituvat tekniikat 
mikro-organismeihin, kasveihin ja eläimiin 
liittyen, mukaan luettuna niiden 
biodiversiteetin hyödyntäminen; 
viljelykasvien ja tuotantojärjestelmien 
parantaminen, mukaan luettuina 
luomuviljely ja biologinen vesiviljely, 
laatutuotanto-ohjelmat ja muuntogeenisten 
organismien vaikutukset; kestävä, 
kilpailukykyinen ja monitoimintoinen maa-
ja metsätalous; maaseudun ja
rannikkoalueiden kehittäminen; eläinten 
hyvinvointi, jalostus ja tuotanto; kasvien 
terveys; kestävä ja kilpailukykyinen 
kalatalous ja vesiviljely; eläinten 
tartuntataudit, mukaan luettuina zoonoosit; 
eläinjätteen turvallinen hävittäminen; 
elävien vesiluonnonvarojen suojelu, hoito ja 
hyödyntäminen, poliittisten 
päätöksentekijöiden ja muiden maatalouden 
ja maaseudun sekä kalatalouden
kehittämisen toimijoiden tarvitsemien 
välineiden kehittäminen 
(maisemasuunnittelu, maankäytön 
suunnittelu, merellisten varojen ja 
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rannikkoalueiden käyttö ja hoito jne.)
Tämän vuoksi erityisesti kalatalous- ja 
vesiviljelyalalla on asetettava etusijalle 
soveltava tutkimus, jonka keskeisenä 
tavoitteena on parantaa 
kalastuslainsäädännön ja 
kalastuksenhoidon pohjana olevaa 
tieteellistä aineistoa erityisesti sellaisten 
lajien elvytyssuunnitelmien osalta, joihin 
kohdistuu suurin biologinen uhka.

Tarkistus 10
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Toimet, 2 luetelmakohta

”Ruokapöydästä maatilalle”: Elintarvikkeet, 
terveys ja hyvinvointi. Elintarvikkeiden ja 
rehujen kuluttajapoliittiset, yhteiskunnalliset, 
teolliset ja terveydelliset näkökohdat, 
mukaan luettuina behavioristiset ja 
kognitiiviset tieteet; ravinto, ruokavalioon 
liittyvät sairaudet ja häiriöt, muun muassa 
lihavuus; innovatiiviset elintarvikkeiden ja 
rehujen prosessointitekniikat, mukaan 
luettuina pakkaukset; elintarvikkeiden, 
juomien ja rehujen kemiallisen ja 
mikrobiologisen laadun ja turvallisuuden 
parantaminen; elintarvikeketjun eheys ja 
valvonta; elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoketjuihin kohdistuvat ja niiden 
tuottamat ympäristövaikutukset;
kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys.

”Maatilalta ruokapöytään, merestä 
lautaselle”: Elintarvikkeet, merestä peräisin 
olevat tuotteet mukaan lukien, terveys ja 
hyvinvointi. Elintarvikkeiden ja rehujen 
kuluttajapoliittiset, yhteiskunnalliset, 
teolliset ja terveydelliset näkökohdat, 
mukaan luettuina behavioristiset ja 
kognitiiviset tieteet; ravinto, ruokavalioon 
liittyvät sairaudet ja häiriöt, muun muassa 
lihavuus; innovatiiviset elintarvikkeiden ja 
rehujen prosessointitekniikat, mukaan 
luettuina pakkaukset; elintarvikkeiden, 
juomien ja rehujen kemiallisen ja 
mikrobiologisen laadun ja turvallisuuden 
parantaminen; elintarvikeketjun eheys ja 
valvonta; elintarvikkeiden ja rehujen maa-
ja merituotantoketjuihin kohdistuvat ja 
niiden tuottamat ympäristövaikutukset; 
kokonaiselintarvikeketjun käsite (total food 
chain), mukaan luettuina kalat ja äyriäiset; 
jäljitettävyys.

Tarkistus 11
Liite I, osa I, Aihealueet, 2. kohta, Toimet, 3 luetelmakohta

Biotieteet ja bioteknologia kestävän 
kehityksen mukaisissa tuotteissa ja 
prosesseissa, jotka eivät liity 
elintarviketuotantoon. Paremmat 
viljelykasvit, raaka-aineet, merituotteet ja 
biomassa (myös merten biologiset resurssit) 

Biotieteet ja bioteknologia kestävän 
kehityksen mukaisissa tuotteissa ja 
prosesseissa, jotka eivät liity 
elintarviketuotantoon. Paremmat 
viljelykasvit, raaka-aineet, merituotteet ja 
biomassa (myös merten biologiset resurssit) 
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energia- ja ympäristötarkoituksiin sekä 
runsaasti lisäarvoa sisältäviin tuotteisiin, 
kuten materiaaleihin ja kemikaaleihin, 
mukaan luettuina uudet viljelyjärjestelmät, 
bioprosessit ja ”biojalostamot” (bio-
refinery); biokatalyysi; metsätalouden ja -
teollisuuden tuotteet ja prosessit; ympäristön 
korjaaminen ja puhtaampi prosessointi.

energia- ja ympäristötarkoituksiin sekä 
runsaasti lisäarvoa sisältäviin tuotteisiin, 
kuten materiaaleihin ja kemikaaleihin, 
mukaan luettuina uudet viljelyjärjestelmät, 
bioprosessit ja ”biojalostamot” (bio-
refinery); biokatalyysi; metsätalouden ja 
-teollisuuden tuotteet ja prosessit; 
ympäristön korjaaminen (esimerkiksi 
odottamattoman pilaantumisen jälkeen) ja 
puhtaampi prosessointi.

Tarkistus 12
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Toimet, 3 a luetelmakohta (uusi)

Humanistiset tieteet. Ihmisen asettaminen 
etusijalle kestävän ja vastuullisen 
elintarviketuotannon painopisteenä. Maa-
ja kalatalousyhteisöjen ja -alueiden 
elvyttäminen.

Tarkistus 13
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 kohta, Toimet, 3 b luetelmakohta (uusi)

Kalavarojen säilyttämistoimenpiteiden 
sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus ja 
laivaston hallinnointi yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistuksen 
toteuttamiseksi.

Tarkistus 14
Liite I, osa I, Aihealueet, 2 a kohta (uusi)

(2 a) Kalatalous ja valtamerten kestävä 
käyttö
Tavoitteet
– sovelletaan uusia tieteelliseen kehitykseen 
perustuvia kalavarojen hallintamalleja;
– toteutetaan kalastuksen 
hallintajärjestelmiä, jotka perustuvat 
kokonaisiin (yleisiin) ekosysteemeihin 
eivätkä yksinomaan yksittäisiin lajeihin;
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– parannetaan kalataloutta koskevan 
tiedonkeruun, valvonnan ja seurannan 
kautta saatavan tiedon luotettavuutta ja 
laatua;
– tuetaan vesiviljelyn kestävää kehitystä.
Lähtökohdat
On ensiarvoisen tärkeää kehittää 
prosesseja, joiden myötä voidaan varmistaa 
kalavarojen parempi hallinta. Tähän 
pääsemiseksi on kehitettävä uudenlaisia 
kalastusjärjestelmiä sekä parannettava 
olemassa olevia järjestelmiä ottaen 
huomioon ne ekologiset, tekniset, sosiaalis-
taloudelliset sekä poliittiset näkökohdat, 
joita tällaiseen toimintaan liittyy.
Parannettaessa yleisesti valtamerten tilaa ja 
niiden luonnonvaroja on sovellettava 
kalastusresurssien hallintajärjestelmiä, 
jotka perustuvat kaikkiin ekosysteemin 
osatekijöihin (biologisiin, kemiallisiin ja 
fysikaalisiin) ja joissa otetaan aina 
huomioon ihmisen toiminnan yhteys näihin 
tekijöihin. Tämän toiminnan vaikutukset 
on arvioitava ekosysteemien yleisen 
muuttumisen ja erityisesti merten 
luonnonvarojen kannalta.
Jotta voitaisiin edistää valtameritiedettä, 
kalastusbiologiaa ja yhteiskuntatieteitä 
vahvistavaa monialaista tutkimusta,  
taloudellisten tietojen on yhdistyttävä 
sopusointuisesti kalavarojen hallintaan 
liittyvien tietokantojen aineistoihin. 
Valtamerten suojelemiseksi on 
välttämätöntä yhdentää kalastusalusten 
valvontajärjestelmät (VMS ja VDS) ja 
sähköinen kalastuspäiväkirja sekä karsia 
kuluja ja tuoda kertyvä aineisto 
nopeammin saataville.
Vesiviljelyn osalta on pikaisesti 
varauduttava tukemaan tieteellisin 
perustein ekologisempien 
tuotantojärjestelmien käyttöä, uusien lajien 
tuotantoa, elintarvikkeiden laadun 
parantamista ja mahdollisella geneettisellä 
muuntelulla saavutettavia tuottavuutta 
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lisääviä vaikutuksia koskevia tutkimuksia.
Toimet
– Monipuolisiin tietoihin perustuvat 
hallintajärjestelmät, kuten suurimpien 
sallittujen saaliiden määrittäminen, sekä 
pyyntiponnistukset, tekniset toimenpiteet ja 
institutionaaliset mukautukset.
– Kalastustekniikoiden merkityksen, 
valikoivuuden, hallinnan sekä 
päätöksentekoprosesseihin kohdistuvien
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
arviointi. 
– Epävarmuustekijöiden määrän 
kartoittaminen kalavarojen ja kalastuksen 
arvioinnissa.
– Syvänmerenkalastuksen tuntemuksen 
parantaminen.
– Kantojen parhaan mahdollisen tilan 
määrittäminen kullakin 
hyödyntämisasteella.
– Ravintoketjuissa tapahtuvien prosessien 
tuntemuksen parantaminen ottamalla 
huomioon tuottavuuden vaihtelut meren 
ekosysteemeissä ja vierasaineiden 
kulkeutuminen ravintoketjuissa.
– Biotaloudellisten mallien kehittäminen ja 
soveltaminen kalavarojen kestävää käyttöä 
koskevien hallintatoimenpiteiden 
seuraamusten arvioimiseksi pitkällä 
aikavälillä.
– Kalastusta ja ympäristöä koskevan 
tiedonkeruun koordinoinnin parantaminen 
tietokantojen valvonta-, kehittämis- ja 
ylläpito-ohjelmissa.
– Kalastustuotteiden laadun ja 
turvallisuuden valvominen näihin 
tuotteisiin liitettävän myönteisen 
mielikuvan ylläpitämiseksi.
– Vesiviljelytekniikoiden parantaminen 
(esimerkiksi antibioottien käytön 
vähentäminen, yhdennettyjen järjestelmien 
käyttö).
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– Vesiviljelyyn liittyvän genetiikan, 
ravitsemuksen ja fysiologian sekä 
vesiviljelyn ympäristövaikutusten 
tuntemuksen parantaminen.
– Mahdollisten myrkyllisten ainesosien 
(toksiinien, metallien, hitaasti hajoavien 
orgaanisten yhdisteiden) kertymiseen ja 
myrkynpoistoon (myrkylliset levät 
simpukoissa) liittyvien prosessien 
tunnistaminen.
– Muut toimet.

Perustelu

Tässä uudessa puiteohjelmassa on annettava keskeinen rooli kalatalousalalle, koska ala on 
tällä hetkellä vaikeuksissa, ja valtamerten suojelulle, joka on unionin strateginen 
painopistealue. Koska puiteohjelman lähestymistapa ei ole riittävän monialainen niinkään 
laajalla alalla kuin elintarvike-, maanviljely- ja biotekniikan alalla, on perusteltua sisällyttää 
siihen tavoite, jossa suoraan mainitaan kalatalous ja valtameret.

Tarkistus 15
Liite I, osa I, Aihealueet, 6 kohta, Tavoite

Tavoitteena on ympäristön ja 
luonnonvarojen kestävä hallinta. Tähän 
pyritään parantamalla tietämystä biosfäärin, 
ekosysteemien ja ihmisen toiminnan 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä 
kehittämällä uusia teknologioita, välineitä ja 
palveluja, joiden avulla maailmanlaajuisia 
ympäristökysymyksiä voidaan käsitellä 
integroidusti. Toimissa keskitytään 
ilmastojärjestelmien, ekologisten 
järjestelmien sekä maa- ja meriympäristön 
järjestelmien muutosten ennustamiseen sekä 
välineisiin ja teknologioihin, joita käytetään 
ympäristöön (terveys mukaan luettuna) 
kohdistuvien paineiden ja riskien seurantaan, 
ehkäisyyn ja lieventämiseen sekä luonnon-
ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen.

Tavoitteena on ympäristön ja 
luonnonvarojen kestävä hallinta. Tähän 
pyritään parantamalla tietämystä biosfäärin, 
ekosysteemien ja ihmisen toiminnan 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä 
kehittämällä uusia teknologioita, välineitä ja 
palveluja, joiden avulla maailmanlaajuisia 
ympäristökysymyksiä voidaan käsitellä 
integroidusti. Toimissa keskitytään 
ilmastojärjestelmien, ekologisten 
järjestelmien sekä maa- ja meriympäristön 
järjestelmien muutosten ennustamiseen sekä 
välineisiin ja teknologioihin, joita käytetään 
ympäristöön (terveys mukaan luettuna) 
kohdistuvien paineiden ja riskien seurantaan, 
ehkäisyyn ja lieventämiseen sekä luonnon-
ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja 
ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiseen 
vaikutukseen merellisiin varoihin ja 
kalastukseen liittyviin toimiin.
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Tarkistus 16
Liite I, osa I, Aihealueet, 6 kohta, Lähtökohdat, 4 kappale

Jäljempänä luetelluista toimista  monet 
liittyvät suoraan politiikan tarpeisiin. 
Lisätukea voidaan kuitenkin antaa, jos esiin 
nousee uusia politiikan tarpeita, jotka
liittyvät esimerkiksi EU:n politiikkojen 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin, Kioton kokouksen 
jälkeisten ilmastonmuutostoimien seurantaan 
ja uusiin ympäristöalan toimiin esimerkiksi 
meriliikennepolitiikan, -standardien ja -
määräysten alalla.

Jäljempänä luetelluista toimista  monet 
liittyvät suoraan politiikan tarpeisiin. 
Lisätukea voidaan kuitenkin antaa, jos esiin 
nousee uusia politiikan tarpeita, jotka 
liittyvät esimerkiksi EU:n politiikkojen 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointiin (esimerkiksi maa- ja 
kalatalouspolitiikkojen 
ympäristönäkökohdat, mukaan lukien 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito), Kioton kokouksen jälkeisten 
ilmastonmuutostoimien seurantaan ja uusiin 
ympäristöalan toimiin esimerkiksi 
meriliikennepolitiikan, -standardien ja 
-määräysten alalla.

Tarkistus 17
Liite II, taulukko, Yhteistyö

Yhteistyö 44 432 Yhteistyö 44 432
Terveys 8 317 Terveys 8 317

Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia
2 455

Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja 
bioteknologia

2 455
Tieto- ja viestintätekniikka 12 670 Tieto- ja viestintätekniikka 12 670

Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja 
uudet tuotantoteknologiat 4 832

Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja 
uudet tuotantoteknologiat 4 832

Energia 2 931 Energia 2 931
Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos) 2 535

Ympäristö (mukaan luettuna 
ilmastonmuutos), meren luonnonvarat  
2 535

Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 5 940
Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 
humanistiset tieteet 792

Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä 
humanistiset tieteet 792

Turvallisuus ja avaruus 3 960 Turvallisuus ja avaruus 3 960

Erityisessä ohjelmassa määritellään 
jakoperuste kunkin politiikan kehittämistä 
varten.
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Perustelu

Tällä alalla usein suurien määrärahojen osoittamista koskeviin avoimuusvaatimuksiin 
vastaamiseksi tarvitaan ennalta määrättyä jakoperustetta. Tällainen jakoperuste kuvastaa 
selvästi yhteisön preferenssejä, ja sillä vältetään esitettyjen ohjelmien summittainen valinta. 
Lisäksi jakoperuste voisi vähentää joillakin aloilla hankkeiden esittämistä.
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