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EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Lissabonin sopimus edustaa yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) hyvin 
merkittävää päätöksentekojärjestelmän muutosta, koska sopimuksen voimaan 
tulemisesta 1. tammikuuta 2009 lähtien Euroopan parlamentti ei ole enää ainoastaan 
neuvoa-antava toimielin, vaan siitä tulee lainsäätäjä, jolla on jaettu tasavertainen 
päätösvalta neuvoston kanssa;

2. katsoo, että nykyinen geopoliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne sekä 
Euroopan ja maailman merten ja valtamerten suojelua ja kestävää kehitystä koskevan 
strategisen suunnitelman ja toimintasuunnitelman laatiminen (eurooppalainen 
meripolitiikka) oikeuttaa YKP:hen liittyvän parlamentin päätösvallan vahvistamisen;

3. katsoo, että tässä uudessa tilanteessa ei ole enää mahdollista jättää tarkastelematta
uudelleen työjärjestyksen VI liitteessä määriteltyä kalatalousvaliokunnan toimivaltaa 
ja mukauttaa sitä; ottaa huomioon, että kalatalousvaliokunnalle annetut tehtävät 
juontuvat valiokunnan perustamisesta vuonna 1994 ja että ne ovat säilyneet samoina 
vuonna 2002 toteutetun laajan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen sekä kahden 
nimenmuutoksen jälkeen, mikä liittyi komission entisen kalastuksen pääosaston 
sisäisten rakenteiden muutokseen, joka toteutettiin kalastuksen hallinnointia koskevan 
uuden kansainvälisen toimintaympäristön huomioon ottamiseksi;

4. perustelee tätä kalatalousvaliokunnan toimivallan mukauttamista koskevaa pyyntöä 
sillä, että jotkut YKP:n kehittymiseen vaikuttaneista suurista muutoksista edellä 
mainitun vuoden 2002 muutoksen lisäksi johtuvat kalataloudelle osoitettujen
määrärahojen peräkkäisistä muutoksista ja lopulta niiden poistamisesta yhteisön 
rakennerahastoja koskevasta luvusta sekä seuraavista seikoista: kalastussopimusten 
muuttaminen kalastusalan kumppanuussopimuksiksi, alueellisten kalastusjärjestöjen 
uusi tehtävä ja Euroopan unionin kasvava vaikutusvalta niissä, kalastustuotteiden 
kauppaa koskevat perusteelliset muutokset, kalastukseen sovellettu uusi tekniikka sekä 
suunnan muutos yhteisön kalastuksenhoidossa, jonka täytäntöönpanossa on tästä 
lähtien otettava ekosysteemit huomioon unionin hyväksymän uuden integroidun 
meripolitiikan mukaisesti;

5. pitää epäjohdonmukaisena sitä, että parlamentin valiokunta, jolla on 
yhteispäätösmenettelyyn liittyvä toimivalta, pysyisi edelleen neutraalina ja suosittaa 
siksi tarvittavien muutosten tekemistä tällaisen tilanteen välttämiseksi;

6. on tyytyväinen tähän uuteen tilanteeseen, jossa parlamentti ja neuvosto säätävät 
tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti tarvittavat säädökset YKP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi (toimintasopimuksen 37 artiklan 2 kohta);

7. katsoo, että tästä molempien toimielinten tasavertaisuuteen perustuvasta 
yleisperiaatteesta poikettaessa, mikä on tiukasti rajattu toimintasopimuksessa 
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viitattuihin tilanteisiin, olisi noudatettava Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä yleissääntöihin tehtävistä poikkeuksista;

8. toteaa, että toimintasopimuksen 37 artiklan 3 kohdassa taas määrätään, että 
kalastusmahdollisuuksien määrääminen ja jako (suurimmat sallitut saaliit ja kiintiöt) 
jäsenvaltioiden välillä kuuluu neuvoston yksinomaiseen toimivaltaan, minkä vuoksi 
tähän asiaan ei vaadita parlamentin osallistumista päinvastoin kuin tähän mennessä on 
menetelty;

9. on sitä mieltä, että tämän yksinomaisen toimivallan ulottuvuuksia olisi analysoitava 
ehdotusten sisällön mukaisesti ja vastaten kalastuspolitiikkaa, jonka pääasiallisena 
tavoitteena on kalavarojen säilyttäminen;

10. katsoo tässä suhteessa, että kaikki muut muodollisesti vuotuiseen asetukseen 
sisällytetyt asiat kuin kalastusmahdollisuuksien määrääminen ja kiintiöiden jako, 
kuten esimerkiksi teknisiin menetelmiin tai pyyntiponnistuksiin liittyvät asiat tai 
alueellisissa kalastusjärjestöissä hyväksyttyjen sopimusten sisällyttäminen, jäävät
tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin eli yhteispäätösmenettelyyn, koska niillä 
on oma oikeusperustansa;

11. korostaa, että Euroopan unioni jakaa toimivallan kalatalouden alalla jäsenvaltioiden 
kanssa lukuun ottamatta meren elollisten luonnonvarojen suojelutoimenpiteitä, jotka 
kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan, ja että uuden perussopimuksen 
mukaisesti kansalliset parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen toteutumista ja, jos 
on kyse kalataloutta koskevasta jaetusta toimivallasta, kansallisilla parlamenteilla on 
kahdeksan viikon määräaika esittää perusteltu lausuntonsa kyseessä olevasta 
ehdotuksesta; korostaa, että neuvoston ja Euroopan parlamentin on odotettava tämän 
määräajan umpeutumista, koska toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättäminen 
antaa perusteen saattaa asia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen;

12. toteaa, että ympäristönsuojelu kuuluu yleisesti jaetun toimivallan piiriin ja haluaa siksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklaan sisältyvän käsitteen 
"meren elolliset luonnonvarat" ja sen selventämistä, missä olosuhteissa niiden 
säilyttäminen "on osa yhteistä kalastuspolitiikkaa", jotta yksinomaisen toimivallan 
käsitteen sisältö voitaisiin määritellä tarkemmin;

13. panee merkille kansainvälisten kalastussopimusten hyväksymiseen liittyvän uuden 
kehyksen, jonka pääasiallinen uudistus koskee sopimusten tekoprosessia, sillä
toimintasopimus osoittaa selvästi, että neuvoston on saatava hyväksyntä parlamentilta
ennen kalastussopimuksen tekemistä; korostaa, että tämä veto-oikeus tulee 
parlamentin näkökulmasta käytännössä laajentamaan ja parantamaan tähän asti 
voimassa olleita ehtoja, jotka rajoittuvat sopimuksiin, joilla on merkittäviä vaikutuksia 
talousarvioon tai joita varten on luotava erityinen institutionaalinen kehys – tällaisia 
ovat esimerkiksi jossakin alueellisessa kalastusjärjestössä tehdyt sopimukset;

14. katsoo, että jotta parlamentin kalatalousvaliokunta voi täyttää 
kalastuskumppanuussopimusten hyväksymistä koskevan tehtävänsä, komission on 
pidettävä sitä ajan tasalla kyseisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen kulusta;
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15. pitää myös välttämättömänä, että kalatalousvaliokunta osallistuu tarkkailijana 
kalastussopimuksia käsitteleviin sekakomiteoihin, kuten parlamentti on useaan 
otteeseen vaatinut, ja pyytää, että tämä ehto ilmenee toimielinten välisessä 
sopimuksessa;

16. huomauttaa tutkittuaan erilaiset uudesta perussopimuksesta yhteiseen 
kalastuspolitiikkaan juontuvat uudistukset, että

– tällä hetkellä on hyvin vaikea määritellä selkeästi toimintasopimuksen 
37 artiklan 3 kohdan soveltamisala;

– uutta perussopimusta on sovellettava kaikkiin lainsäädäntöaloitteisiin, jotka ovat 
vireillä sopimuksen voimaan tullessa;

– lainsäätäjällä (neuvostolla ja parlamentilla) on paljon tulkinnanvaraa, minkä 
vuoksi olisi periaatteessa odotettava, että tapaukset kehittyvät unohtamatta 
mahdollista tilaisuutta säätää toimielinten välinen sopimus, jolla rajattaisiin
selkeämmin toimintasopimuksen 37 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisalaa. 
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