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Lausunto: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta,
Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta
koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Koronavirustilanteen aiheuttamat vaikutukset kaupalliseen kalastukseen
Koronvirustilanteen aiheuttama vaikutus kaupalliseen kalastukseen on vielä tässä vaiheessa vaikea
arvioida.
Ravintoloiden, Catering- ja lounaspaikkojen laaja-alainen sulkeminen on jo
vähentänyt kotimaisen tuorekalan kysyntää. Tilanne todennäköisesti pahenee kun isojen
kauppaketjujen (S ja K) tuorekalatiskit (palvelutiskit) supistavat tarjontaansa ja alkavat ehkä mennä
kokonaan kiinni tilanteen jatkuessa, etenkin jos henkilöstöstä tulee pulaa. Myymälöissä tuoretta
pakkaamatonta kalaa ei pystytä markkinoimaan, koska palvelutiskit sulkeutuvat. Kaiken kalan pitää
jatkossa olla ensisijaisesti pakattua ja ihmiset ostavat nyt mieluiten pakasteita, säilykkeitä ja
valmistuotteita.
Tilanne tulee pitkittyessään vaikuttamaan kotimaisen kalan kysyntään. Se iskee rannikko- ja
sisävesikalastukseen sekä silakan elintarvikekalastukseen. Turkistalouden markkinanäkymät sekä
kalajauhon menekin kehittyminen vaikuttavat vahvasti silakan ja kilohailin kalastukseen.
Tilanne heijastuu myös kotimaisen kasvatetun kalan kysyntään. Kalastajien suoramyynti on
edelleen mahdollista ja sen osuus saattaa kasvaa, mutta se tuskin pystyy korvaamaan menetettyä
tuloa ja silakan markkinoinnissa se ei laajemmassa mittakaavassa ole toimiva vaihtoehto.
Suomalaisessa kalataloudessa toimii merkittävä määrä ulkomaalaisia työntekijöitä, etenkin
virolaisia. Kun raja on suljettu, ja esimerkiksi kalastusalusten vaihtomiehistöt eivät pääse
työpaikoilleen, vaikuttaa tämä kalastusalusten ja kalan vastaanottolaitosten toimintaan.
Tilanne voi myös vaikuttaa kalan vientiin, etenkin silakan osalta.
Suomen kanta
Liitto tukee valtioneuvoston esitystä Suomen kannaksi. Liitto kannattaa valtioneuvoston näkemystä
siitä, että jäsenvaltioilla tulee säilyä päätösvalta valita tilanteeseen sopivimmat, vaikuttavimmat ja
Ammattikalastaja palvelee kuluttajaa. Yrittäjä luonnon ehdoilla.
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kustannustehokkaimmat toimet. Liitto katsoo, että komission esitykset EMKR-asetuksen osalta
eivät ole riittäviä. Kalatalouden yrityksille tulee luoda tukijärjestelmä, joka toimii siltana pahimman
yli, jos tilanne kärjistyy ja siitä tulee pitkäaikainen.
Komissio on jo hyväksynyt pikamenettelyllä valtiontuensääntöjen tilapäisen muutoksen (voimaan
19.3.). Se näyttäisi mahdollistavan kalastukseen ja vesiviljelyyn 120 000 euron/yritys tuen
myöntämisen COVID-19 tilanteen aiheuttamiin ongelmiin kansallisin varoin. Kaikki kansalliset
mahdollisuudet kalatalousyritysten tilanteen helpottamiseksi tulee selvittää.
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