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EHDOTUKSET

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

1. pahoittelee, että taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa koskevasta 
neljännestä kertomuksesta puuttuvat kalastusalaa ja kalatalouden ohjauksen 
rahoitusvälinettä (KOR) koskevat tiedot ja erityisarviointi;

2. korostaa jälleen YKP:n merkitystä edistettäessä rannikkoyhteisöjen sosioekonomista 
yhteenkuuluvuutta, paikallista kehitystä ja kulttuuriperinteitä;

3. korostaa, että viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kalastusalalla ovat 
vähentyneet työpaikat (35 %), alukset (20 %) ja saaliit (28 %), millä on vakavia 
sosioekonomisia vaikutuksia epäsuotuisille alueille ja köyhille yhteisöille;

4. palauttaa mieliin, että EU:n äskettäisen laajentumisen jälkeen jotkut tavoite 1 -alueet, 
joille on luonteenomaista huomattava kalastusalan toiminta, kärsivät 
epäoikeudenmukaisesti haittaa niin sanotusta "tilastovaikutuksesta" ilman, että niihin 
kohdistuvat vakavat rakenteelliset ongelmat olisi ratkaistu ja nykyiset erot olisivat 
hävinneet;

5. kehottaa edistämään kalastusalaa koskevalla EU:n rakennepolitiikalla tehokkaasti alan 
nykyaikaistamista ja kestävää kehitystä, työpaikkojen säilymistä sekä kalastajien 
oikeudenmukaista tulotasoa ja elin- ja työolosuhteiden parantamista;

6. pahoittelee, että Euroopan kalatalousrahaston rahoitusosuus 27 jäsenvaltion EU:ssa ei 
poikkea merkittävästi KOR:n talousarviosta 15 jäsenvaltion EU:ssa, ja katsoo, että 
Euroopan kalatalousrahaston rahoitusta olisi vahvistettava;

7. katsoo, että YKP:n olemassaolo edellyttää, että yhteisön tasolla on olemassa kalastusalaa 
ja erityisesti pienimuotoista lähivesikalastusta varten asianmukaisesti ja riittävästi varoja, 
jotta voidaan vastata tehokkaasti tarpeisiin ja haasteisiin, joita tämä ala kohtaa;

8. korostaa kalastusalan korvaamatonta merkitystä lähentymisalueiden – tai alueiden, jotka 
kärsivät pysyvistä maantieteellisistä tai luonnollisista haitoista, kuten syrjäisimmät alueet 
– kalastajayhteisöjen sosioekonomisen tilanteen kannalta mutta myös vaurailla alueilla 
sijaitsevien köyhien kalastajayhteisöjen kannalta;

9. valittaa, että eri jäsenvaltioiden väliset ja kunkin jäsenvaltion sisäiset alueelliset erot sekä 
taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat edelleen olemassa ja jopa kärjistyneet; 
korostaa, että jotkut jäsenvaltiot ja alueet ovat nykyään etääntymässä EU:sta;

10. katsoo, että koheesiopolitiikka on väline edistettäessä sitä, että alueelliset erot ja 
sosiaalinen eriarvoisuus pienenevät, jotta tuetaan todellista lähentymistä ja edistetään 
kasvua ja työllisyyttä, mikä edistää samalla sitä, että sisämarkkinoiden kustannukset 
jaetaan uudelleen ja korvataan etenkin heikommin kehittyneille alueille; katsoo tämän 
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vuoksi, että sille myönnettävää yhteisön rahoitusta on lisättävä ja varmistettava sen 
asianmukainen täytäntöönpano;

11. torjuu kaikki pyrkimykset asettaa koheesiopolitiikan mukaisen rahoituksen myöntämiselle 
uusia ehtoja – kuten poliittis-taloudellista suorituskykyä koskevat kriteerit – joilla 
rajoitetaan entistä enemmän sitä, että erityisesti lähentymisalueet pääsevät käyttämään 
kyseistä rahoitusta; katsoo, että henkeä kohti laskettua BKT:ta on edelleenkin käytettävä 
EU:n koheesiopolitiikan mukaisen tukikelpoisuuden perusindikaattorina;

12. korostaa EU:n tasolla perustettavaan tulevaan "meripolitiikkaan" liittyen periaatetta, että 
uusia prioriteetteja varten on myönnettävä riittävästi uusia varoja ja että tämän 
seurauksena Euroopan kalatalousrahastolle ei saa aiheutua haittaa.
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