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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ajavahemikuks 2021–2027 tuleb 
kehtestada Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond. Kõnealuse fondi eesmärk 
peaks olema liidu eelarvest pärit vahendite 
suunamine ühise kalanduspoliitika (ÜKP), 
liidu merenduspoliitika ja liidu ookeanide 
majandamise valdkonna rahvusvaheliste 
kohustuste toetamisse. Kõnealuste 
vahenditega aidatakse kaasa eesmärkide 
saavutamisele järgmistes valdkondades: 
säästev kalapüük ja mere bioloogiliste 
ressursside kaitse, toiduga kindlustatus 
mereandidest valmistatud toodete 
pakkumise kaudu, säästva sinise majanduse 
arendamine ning heas seisukorras, ohutud, 
turvalised, puhtad ja säästvalt majandatud 
mered ja ookeanid.

(1) Ajavahemikuks 2021–2027 tuleb 
kehtestada Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond. Kõnealuse fondi eesmärk 
peaks olema liidu eelarvest pärit vahendite 
suunamine ühise kalanduspoliitika (ÜKP), 
merestrateegia raamdirektiivi, liidu 
merenduspoliitika ja liidu ookeanide 
majandamise rahvusvaheliste kohustuste 
rakendamisse. Kõnealuste vahenditega 
aidatakse kaasa järgmiste eesmärkide 
saavutamisele: säästev kalapüük, 
sealhulgas mere elusressursside ja 
elupaikade kaitse, kestlik vesiviljelus, 
toiduga kindlustatus mereandidest 
valmistatud toodete pakkumise kaudu, 
säästva sinise majanduse kasv, kalapüügi 
ja vesiviljelusega tegelevate kogukondade 
jõukus ning majanduslik ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus ning heas seisukorras, 
ohutud, turvalised, puhtad ja kestlikult 
majandatud mered ja ookeanid. EMKFist 
antav toetus peaks aitama vastata nii 
tootjate kui ka tarbijate vajadustele.
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(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana ja maailma suuruselt viienda 
mereandide tootjana vastutab liit suurel 
määral ookeanide ja nende ressursside 
kaitse, alalhoidmise ja säästva kasutamise 
eest. Merede ja ookeanide kaitse on 
maailma kiirelt suureneva elanikkonna 
jaoks tõepoolest oluline. See on ka liidu 
sotsiaal-majanduslikes huvides: säästev 
sinine majandus suurendab investeeringuid, 
majanduskasvu ja tööhõivet, edendab 
teadus- ja arendustegevust ning panustab 
mereenergia abil energiajulgeolekusse. 
Lisaks on ohutud ja turvalised mered ja 
ookeanid olulised tõhusa piirikontrolli ja 
merekuritegevuse vastase üleilmse võitluse 
seisukohast, aidates lahendada kodanike 
julgeolekumuresid.

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana, kellele äärepoolseimaid 
piirkondi ning ülemeremaid ja -
territooriume arvesse võttes kuuluvad 
maailma suurimad merealad, on liidust 
saanud maailma suuruselt viies 
mereandide tootja ja tal on suur 
vastutus ookeanide ja nende ressursside 
kaitse, alahoidmise ja säästva 
kasutamise eest. Merede ja ookeanide 
kaitse on maailma kiirelt suureneva 
elanikkonna jaoks tõepoolest oluline. 
See on ka liidu sotsiaal-majanduslikes 
huvides: säästev ja ökoloogiliste 
võimaluste piires arenev sinine 
majandus suurendab investeeringuid, 
majanduskasvu ja tööhõivet, edendab 
teadus- ja arendustegevust ning panustab 
mereenergia abil energiajulgeolekusse. 
Lisaks on ohutud ja turvalised mered ja 
ookeanid olulised tõhusa piirikontrolli ja 
merekuritegevuse vastase üleilmse 
võitluse seisukohast, aidates lahendada 
kodanike julgeolekumuresid.
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(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi eelarve peaks 
jooksevhindades olema 
6 140 000 000 eurot. EMKFi vahendid 
tuleks jagada eelarve jagatud, otseseks ja 
kaudseks täitmiseks. 5 311 000 000 eurot 
tuleks eraldada eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks ning 829 000 000 
eurot eelarve otsese ja kaudse täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks. Selleks et tagada 
eelkõige ÜKP eesmärkide saavutamise 
stabiilsus, peaks 2021–2027 programmitöö 
perioodi eelarve jagatud täitmise riiklike 
eraldiste määratlus tuginema EMKFi 2014–
2020 osakaaludele. Konkreetsed summad 
tuleks reserveerida äärepoolseimatele 
piirkondadele, kontrolliks ja täitmise 
tagamiseks ning andmete kogumiseks ja 
töötlemiseks kalavarude majandamise ja 
teaduslikel eesmärkidel, samas kui 
püügitegevuse erakorraliseks peatamiseks 
ja püsivaks lõpetamiseks ettenähtud 
summasid tuleks piirata.

(8) Määruses (EL) xx/xx6 
sätestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus on kindlaks 
määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu 
eelarvest peab jätkama. EMKFi 
eelarvet tuleks 2014.–2020. aasta 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
võrreldes suurendada vähemalt 10 %. 
Selle vahendid tuleks jagada eelarve 
jagatud, otseseks ja kaudseks 
täitmiseks. 87 % tuleks eraldada 
eelarve jagatud täitmise alla kuuluvaks 
toetuseks ning 13 % eelarve otsese ja 
kaudse täitmise alla kuuluvaks 
toetuseks. Selleks et tagada eelkõige 
ÜKP ja merestrateegia raamdirektiivi 
eesmärkide saavutamise stabiilsus, 
peaks 2021.–2027. aasta programmitöö 
perioodi eelarve jagatud täitmise 
riiklike eraldiste määratlus tuginema 
EMKFi 2014.–2020. aasta 
osakaaludele. Konkreetsed summad 
tuleks reserveerida äärepoolseimatele 
piirkondadele, kontrolliks ja täitmise 
tagamiseks ning andmete kogumiseks 
ja töötlemiseks kalavarude 
majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, mere- ja rannikualade 
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elurikkuse ja ökosüsteemide 
kaitsmiseks ja taastamiseks ning 
merendusteadmiste kogumiseks, 
samas kui püügitegevuse püsivaks ja 
ajutiseks peatamiseks ning laevadesse 
investeerimiseks ettenähtud summasid 
tuleks piirata.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
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(21) Lossimiskohustus on ÜKP peamisi 
probleeme. See on valdkonna 
kalapüügiviise märkimisväärselt 
muutnud, tuues mõnikord kaasa 
märkimisväärse rahalise kulu. Seetõttu 
peaks olema võimalik EMKFist toetada 
innovatsiooni ja investeeringuid, millega 
aidatakse kaasa lossimiskohustuse 
rakendamisele, kusjuures abi osatähtsuse 
määr peaks olema kõrgem kui teistsuguste 
toimingute puhul (näiteks investeeringud 
selektiivsetesse püügivahenditesse), 
parandatakse sadamataristut ja turustatakse 
soovimatult püütud kalu. Selleks et 
leevendada lossimiskohustusest 
põhjustatud püüki piiravate liikide mõju, 
tuleks ette näha ka abi ülemmäär 100 % 
liikmesriikide vahel kalapüügivõimaluste 
vahetamise (edaspidi „kvootide 
vahetamine“) läbipaistvate süsteemide 
väljatöötamiseks, arendamiseks, seireks, 
hindamiseks ja haldamiseks.

(21) Lossimiskohustus on õiguslik 
kohustus ning ÜKP peamisi eesmärke. 
Tänu sellele on lõpetatud keskkonna 
seisukohalt lubamatu tagasiheide ning 
saavutatud olulised muutused 
kalapüügiviisides, mis on mõnikord 
kaasa toonud märkimisväärse rahalise 
kulu. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
kasutama EMKFi, et toetada 
innovatsiooni ja investeeringuid, millega 
aidatakse kaasa lossimiskohustuse 
täielikule ja õigeaegsele rakendamisele, 
kusjuures abi osatähtsuse määr peaks 
olema kõrgem kui teistsuguste 
toimingute puhul (näiteks investeeringud 
selektiivsetesse püügivahenditesse ning 
ajaliste ja ruumiliste 
selektiivsusmeetmete kohaldamine), 
parandatakse sadamataristut ja 
turustatakse soovimatult püütud kalu. 
Selleks et leevendada 
lossimiskohustusest põhjustatud püüki 
piiravate liikide mõju, tuleks ette näha 
ka abi ülemmäär 100 % liikmesriikide 
vahel kalapüügivõimaluste vahetamise 
(edaspidi „kvootide vahetamine“) 
läbipaistvate süsteemide 
väljatöötamiseks, arendamiseks, seireks, 
hindamiseks ja haldamiseks.
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(33) Toiduga kindlustatus sõltub 
tõhusatest ja hästi korraldatud turgudest, 
mis parandavad tarneahela, aga ka tarbijate 
teavitamise läbipaistvust, stabiilsust, 
kvaliteeti ja mitmekesisust. Selleks võib 
EMKFist toetada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1379/2013 (edaspidi „ühise 
turukorralduse määrus“)15 eesmärkidele. 
Eelkõige peaks olema võimalik toetada 
tootjaorganisatsioonide asutamist, tootmis- 
ja turustamiskavade rakendamist, uute 
turuväljundite edendamist ning turuteabe 
arendamist ja levitamist.

(33) Toiduga kindlustatus sõltub 
merekeskkonna kaitsest, kalavarude 
kestlikust majandamisest, tõhusatest ja 
hästi korraldatud turgudest, mis 
parandavad tarneahela, aga ka tarbijate 
teavitamise läbipaistvust, stabiilsust, 
kvaliteeti ja mitmekesisust. Selleks võib 
EMKFist toetada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1379/2013 (edaspidi 
„ühise turukorralduse määrus“)15 
eesmärkidele. Eelkõige peaks olema 
võimalik toetada muu hulgas 
tootjaorganisatsioonide asutamist, 
sealhulgas kalanduskooperatiivid ja 
väiketootjad, tootmis- ja 
turustamiskavade rakendamist, 
ladustamisabi ja teabekampaaniaid, 
uute turuväljundite edendamist, turu-
uuringute korraldamist, Euroopa 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu 
seirekeskuse (EUMOFA) säilitamist ja 
tugevdamist ning turuteabe arendamist 
ja levitamist.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1379/2013 kalapüügi- ja 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1379/2013 kalapüügi- ja 
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vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta, millega muudetakse nõukogu 
määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 
1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 1).

vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta, millega muudetakse nõukogu 
määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 
1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 1).
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