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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella perustetaan uusi Euroopan kalatalousrahasto vuosiksi 2007–2013. Se korvaa 
nykyisen kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR). EU rahoittaa kalatalousrahastoa 
vuosina 2007–2013 yhteensä 0,7 miljardilla eurolla vuodessa. Kolme neljäsosaa varoista 
osoitetaan eniten jälkeen jääneille alueille.

Ehdotus saattaa unionin kalatalousalalle myöntämän rahoituksen yhteisen kalatalouspolitiikan 
meneillään olevan uudistuksen tasolle; uudistuksesta sovittiin neuvostossa joulukuussa 2002. 
Uuden rahaston avulla on tarkoitus helpottaa uudistuksen mukanaan tuomien merkittävien 
muutosten täytäntöönpanoa, kuten pyyntipaineen helpottaminen kalakantojen elpymisen 
mahdollistamiseksi sekä taloudellisen toiminnan monipuolistaminen kalastusalueilla.

Euroopan kalatalousrahasto on yhteensopiva EU:n rahoitustoiminnan uusien menettelytapojen 
kanssa: suunnittelua ja avustusjärjestelyitä on yksinkertaistettu. Yhteisö laatii strategiset 
suuntaviivat, jotka luovat kehyksen rahaston valmistelulle ja täytäntöönpanolle.

Rahaston johtavat periaatteet ovat yhä samat: monivuotinen ohjelmasuunnittelu, kumppanuus, 
yhteisrahoitus, toissijaisuus, suhteellisuus ja yhteistyössä toteutettava hallinnointi.

Uudessa kalatalousrahastossa on viisi päätavoitetta, joita kutsutaan toimintalinjoiksi:

1. pyyntiponnistuksen mukauttaminen ja meriympäristön suojelun tehostaminen

2. vesiviljely, jalostus ja markkinointi

3. yhteisten etujen ajaminen, kuten vesieläimistön suojelu- ja kehittämistoimenpiteet, 
kalasatamat ja uusien markkinoiden kehittäminen

4. kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävä kehitys.

Kukin jäsenvaltio päättää, mikä toimenpideyhdistelmä sopii sen alueille parhaiten.

Valmistelijan huomautukset

Aluekehitysvaliokunta pitää ehdotusta tervetulleena, sillä se vahvistaa yhteyksiä 
aluepolitiikkaan ja todennäköisesti lisää koheesiota.

Kalastusta harjoittavat rannikkoalueet kärsivät alueellisista haitoista, sillä ne sijaitsevat usein 
syrjässä. Tämä vaikuttaa kielteisesti niiden taloudelliseen kehitykseen, erityisesti taloudellisen 
toiminnan monipuolistamiseen. Rahaston neljä prioriteettia, etenkin yhteisen edun mukaiset 
toimenpiteet ja kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävä kehitys, tulevat osaltaan 
parantamaan kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden taloudellista tilannetta.

Toiminnan monipuolistaminen tärkeää

Kalatalousrahaston – kuten EU:n muidenkin alojen politiikan – ylivoimaisesti tärkeimpänä 
päämääränä on oltava kestävien työpaikkojen luominen. Taloudellisen toiminnan 
monipuolistamista kaivataan kalastusalueilla kipeästi, sillä EU:ssa on menetetty keskimäärin 
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8 000 kalastusalan työpaikkaa vuodessa. Toimintalinja 4 (kalastusta harjoittavien 
rannikkoalueiden kestävä kehitys) on suunnattu pääasiassa taloudellisen toiminnan 
monipuolistamiseen.

Ehdotuksessa olisi korostettava enemmän rinnakkaistyön edistämistä luomalla 
kalatalousalalla työskenteleville ihmisille kalatalousalan ulkopuolisia korvaavia tai 
lisätyöpaikkoja.

"Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävä kehitys" täydentää merkittävästi 
aluepolitiikkaa

Toimintalinja 4 on paitsi paras kannustin kestävien, kalatalouden ulkopuolisten työpaikkojen 
luomiseksi, myös tärkeä aluepolitiikkaa täydentävä väline.

Uusi kalatalousrahasto ja etenkin sen toimintalinja 4 voivat antaa tarvittavan virikkeen 
rannikkoalueiden taloudellisen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi, erityisesti alueilla, jotka ovat 
liian riippuvaisia kalataloudesta ja pienempiä kuin NUTS III -alueet. Nämä alueet ovat liian 
pieniä koheesiopolitiikan täsmäkohteiksi ja pysyvästi epäedullisessa asemassa, koska 
koheesioon ei ole sitouduttu kansallisella tasolla.

Riittävien resurssien varmistaminen "kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävälle 
kehitykselle"

Koska toimintalinja 4 on ehdottomasti tärkein koheesion ja kestävän työllisyyden kannalta, 
ehdotuksessa olisi määritettävä vähimmäisrahoitus kullekin neljälle toimintalinjalle. Vaikka 
jäsenvaltioille on jätettävä riittävästi liikkumavaraa päättää, mitkä toimenpiteet parhaiten 
vastaavat niiden tarpeita, EU:n on varmistettava, ettei mitään toimintalinjaa, eikä varsinkaan 
neljättä, laiminlyödä.

Ohjelman rahoitusvarojen vähimmäismäärän asettaminen toimintalinjaa 4 ja mahdollisesti 
myös muita ohjelman prioriteetteja varten tekisi ehdotuksesta johdonmukaisemman Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa koskevan ehdotuksen kanssa. Jälkimmäisessä 
jokaiselle ensisijaiselle tavoitteelle on määritetty vähimmäisrahoitus.

Tiukka vähimmäisbudjetti riittävien varojen sijaan

Ehdotuksessa ei myöskään ennakoida kalatalousrahaston menojen kasvua kaudella 2007–
2013. Seitsemän vuoden ohjelmakaudelle esitetty menojen lisäys 4 miljardista eurosta 
4,9 miljardiin euroon on pelkkä suppeammassa, 15 jäsenvaltion unionissa kalataloudelle 
osoitetun talousarvion ekstrapolaatio.

Tätä määrää olisi pidettävä pelkästään ehdottomana miniminä, jolla varmistetaan, että 
kalatalousrahasto kykenee edistämään koheesiota, sillä uusi kalatalouspolitiikka, jolla 
pyritään ehkäisemään kalakantojen köyhtymistä, tulee vaatimaan huomattavia mukautuksia 
kalataloudesta riippuvaisilta rannikkoalueilta.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Kalatalousrahaston toiminnan ja niiden 
toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, 
olisi oltava yhteensopivia yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa ja noudatettava yhteisön 
lainsäädäntöä.

(9) Kalatalousrahaston toiminnan ja niiden 
toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, 
olisi oltava yhteensopivia yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa ja erityisesti 
aluepolitiikkaa täydentäviä sekä
noudatettava yhteisön lainsäädäntöä.

Perustelu

Euroopan kalatalousrahasto täydentää merkittävästi aluepolitiikkaa mikrotasolla syrjäisen 
sijaintinsa vuoksi epäsuotuisilla alueilla.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 24 kappale

(24) On tarpeen säätää YKP:n 
liitännäistoimenpiteistä, joilla voidaan 
vähentää sen sosioekonomisia vaikutuksia 
toteuttamalla rannikkoalueiden 
kehittämiseen tähtäävää politiikkaa.

(24) On tarpeen säätää YKP:n 
liitännäistoimenpiteistä, joilla voidaan 
vähentää sen sosioekonomisia vaikutuksia 
toteuttamalla rannikkoalueiden 
kehittämiseen tähtäävää politiikkaa, joka 
monipuolistaa taloudellista toimintaa ja luo 
kestäviä työpaikkoja.

Perustelu

Euroopan kalatalousrahaston ylivoimaisesti tärkeimpänä päämääränä on oltava kestävien 
työpaikkojen luominen ja taloudellisen toiminnan monipuolistamisen tukeminen.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
18 a artikla (uusi)

18 a artikla
IV osaston IV luvussa tarkoitettua 
toimintalinjaa 4 varten ja erityisesti 
43 artiklassa tarkoitettuihin tukikelpoisiin 
toimenpiteisiin osoitetun yhteisön 
rahoitusosuuden on oltava vähintään 
25 prosenttia kuhunkin kansalliseen 
ohjelmaan myönnetystä rahaston 
kokonaisrahoitusosuudesta

Perustelu

Koska toimintalinja 4 on äärimmäisen tärkeä koheesion ja kestävän työllisyyden kannalta, 
sille on varmistettava vähimmäisrahoitus.


