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LÜHISELGITUS 

Aprillis 2013 avaldas komisjon strateegilised suunised ELi vesiviljeluse säästvaks 

arendamiseks1 koos mitmeaastaste riiklike kavade skeemi projektiga. Mais 2016 avaldas 

komisjon 27 mitmeaastase riikliku vesiviljeluse arengukava kokkuvõtte, milles analüüsitakse 

27 liikmesriigi kavades esitatud põhieesmärke ja probleeme reformitud ühtse kalanduspoliitika 

(ÜKP) kontekstis. 

EL annab vähem kui 2 % maailma vesiviljelustoodangu mahust, kuid on kvaliteedi ja 

säästlikkuse osas maailmas juhtkohal. Arvamuse koostaja on seisukohal, et EL suudab olla ja 

peaks jääma selles mõttes maailmas juhtkohale, kuid ELi kalanõudluse paremaks 

rahuldamiseks tuleb suurendada ka tootmist. Praegu katab vesiviljelus ELi kalanõudlusest 

kõigest 10 %, 30 % annab ELi kalapüük ja 60 % imporditakse kolmandatest riikidest. Arvamuse 

koostaja on veendunud, et ELi vesiviljelustoodangut on võimalik suurendada ilma nõudeid 

leevendamata ning kvaliteedi ja säästlikkuse taset alandamata. Vesiviljelussektori hiiglasliku 

potentsiaali ärakasutamiseks tuleks lihtsustada haldamist, näiteks lubade, litsentside ja 

keskkonnaanalüüside (s.t mõjuhinnangute või seireuuringute) väljastamist. Haldamine tuleks 

seostada vajadusega saada kindlust sellesse sektorisse tehtavate investeeringute osas ja see 

peaks võimaldama ELi turul suurendada konkurentsivõimet. Teadusuuringutesse, tööjõudu, 

uutesse ettevõtetesse või vesiviljelussektori teistesse valdkondadesse investeerides säilitaks EL 

oma mõju tootmisnõuetele ega kaotaks turgu kolmandatele riikidele, kus nõuded on leebemad. 

Kuna kõnealune sektor koosneb pea tervenisti mikroettevõtetest, kindlustaks, tagaks ja 

suurendaks see ka tööhõivet. 

Seetõttu leiab arvamuse koostaja, et EL peab nüüd kasutama juhust ja arendama oma sellealast 

potentsiaali, et olla eeskujuks mitte üksnes kvaliteedi ja säästlikkuse, vaid ka keskkonna ja 

toiduohutuse osas. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et EL on võtnud õigusliku kohustuse tagada looduskaitse, sealhulgas 

linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja merestrateegia raamdirektiivi kaudu; 

2. on seisukohal, et EL peab suurendama oma vesiviljelussektori toodangut, samuti 

säilitama ja arendama töökohti ja struktuure, võttes seejuures arvesse kvaliteeti, 

kestlikkust, toiduohutust, loomade ja inimeste tervist ning keskkonnaga seotud aspekte; 

usub, et EL peaks olema selles osas maailmale eeskujuks; juhib tähelepanu sellele, et 

vesiviljeluses (merikogerlaste, koorikloomade ja veetaimede kasvatamine) toodetakse 

Euroopas praegu ligi 20 % kalatoodetest ja see sektor pakub tööd umbes 85 000 

inimesele; 

3. usub, et on vaja jõulisemaid meetmeid, et muuta vesiviljelus tõhusamaks, 

majanduslikult elujõulisemaks, sotsiaalselt vastutustundlikumaks ja 

keskkonnahoidlikumaks sektoriks, mis rahuldab suure osa Euroopa nõudlusest kala 

järele ning vähendab Euroopa sõltuvust impordist; 

4. rõhutab, et Euroopa vesiviljelus ei tohi tuua kaasa edasist ülepüüki ja et on vaja 

asjakohaseid kaitsemeetmeid, millega tagada, et vesiviljeluse kasv ei ohustaks ühise 

kalanduspoliitika maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärke; 

5. tunnustab vesiviljeluse sotsiaalmajanduslikku tähtsust rannikuäärsetele ja 

saarekogukondadele; 

6. märgib, et viimase 20 aastaga on kala tarbimine maailmas kasvanud kolmandiku võrra 

ning et rahvastiku kasv suurendab survet püüda kala üha rohkem; 

7. märgib, et vesiviljelus saab täita suurenenud nõudlust kala järele üksnes siis, kui sellega 

ei kõrvaldata ookeanidest rohkem kala kui toodetakse; 

8. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele kaitsemeetmeid, millega tagada, et nii 

kalapõhist kui ka mittekalapõhist sööta hangitaks jätkusuutlikult; 

9. rõhutab uute vesiviljelusalade asukohti käsitlevate suuniste tähtsust; märgib, kui oluline 

on mereala ruumiline planeerimine, mille juures tuleb võtta arvesse erinevate 

kasutusaladega seotud vajadusi, nt energia, meretransport, kalandus ja vesiviljelus, 

turism, puhkus, looduskaitse ning looduse ja keskkonnaseisundi parandamine, ning 

tuleb teha jõupingutusi nende ühildamiseks; 

10. kordab, et vesiviljeluse eeltingimus on toitainekoormuse vähendamine; rõhutab, kui 

tähtis on koostöö teadlaste, vesiviljeluse sektori, sööda tootjate, keskkonnakorraldajate 

ja keskkonnaorganisatsioonide vahel; 

11. on veendunud, et vesiviljelust aitaks tugevdada rahvusvahelised kogemused kohalikku 

majandusse integreeritud hästikavandatud vesiviljelusettevõtetelt, samuti Euroopa 

keskkonna-alaste parimate tavade edendamine, eriti seoses kestliku jäätmemajandusega, 
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kohaliku elurikkuse hoidmise ja maksimaalse ärakasutamisega ning kestlike 

toitumisharjumuste valikuga; see aitaks ka kõikidel liikmesriikidel suurendada kestlikku 

vesiviljelustoodangut; juhib tähelepanu sellele, et teiste piirkondade parimad tavad on 

töötatud välja erinevates poliitilistes ja geograafilistes tingimustes, mis ei ole tingimata 

võrreldavad mitmesuguste tingimustega liikmesriikides; 

12. rõhutab, et magevee vesiviljelus on siiani ebapiisavalt uuritud võimalus parandada 

toiduga kindlustatust ja arendada maapiirkondi; 

13. rõhutab, et magevee vesiviljelusel ei ole tähtis roll üksnes tööhõive pakkumisel 

vaeseimates maapiirkondades, vaid see on oluline ka keskkonna-alaselt, kuna aitab 

säilitada väärtuslikke märgalasid ja pakub mitmesuguseid ökosüsteemi teenuseid, mille 

tähtsus on majanduslikust väärtusest suurem; 

14. on veendunud, et säästva ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori, eelkõige 

avamere-kalakasvatuse arendamiseks tuleb sõltumatute teadusuuringutega kindlaks 

määrata keskkonna taluvusvõime, mis on asukohavaliku ning litsentside ja lubade 

väljastamise peamine eeltingimus ning hädavajalik selleks, et tagada kooskõla 

keskkonna-alaste õigusaktidega;  

15. väljendab heameelt hea koostöö näidete üle, mille aluseks on vabatahtlikud 

kokkulepped ja muud kokkulepped looduskaitsjate ja sektori vahel; väljendab heameelt 

positiivsete näidete üle selle kohta, kuidas vesiviljelus on aidanud hoida vee head 

kvaliteeti ja veeökosüsteemide teenuseid, tunnistades samal ajal, et vesiviljelus võib 

kohalikku keskkonda ja vee kvaliteeti ka kahjustada, ning püüdes seda negatiivset mõju 

vähendada; ergutab seetõttu innovatsiooni ja algatusi, et tagada pikaks ajaks jätkusuutlik 

ja kasumlik sektor; 

16. on seisukohal, et tuleb võidelda loodusliku ja kasvatatud kala vahelise nakatumise 

vastu, kuna see kahandab ohtlikult merekeskkonna geenivaramut ja võib ohustada 

ökosüsteemi; 

17. palub, et liikmesriigid töötaksid vesiviljelust silmas pidades välja kaitstud liikide ja 

elukohtade kaardid ning kohaldaksid neid enne vesiviljeluspaikade valimist, et 

rakendada ruumilises planeerimises ökosüsteemipõhist lähenemisviisi; 

18. kutsub liikmesriike üles kehtestama standarditud protokollid andmete kogumiseks 

mõõdetavate keskkonnamõjude, sanitaar- ja veterinaartingimuste ning toiduohutuse 

kohta vesiviljeluses, tagamaks, et tootmise järelevalves ja juhtimises kasutatakse 

usaldusväärseid ja sõltumatuid teaduslikke tõendeid; palub, et komisjon võtaks 

kasutusele pikaajalise teadusliku seire, mis ulatuks konkreetse projekti kestusest 

kaugemale; rõhutab, kui tähtsad on projektide ja uurimuste järelmeetmed ning teadlaste 

tihe koostöö vesiviljelussektoriga, sh vesiviljelusettevõtjatega; 

19. on seisukohal, et kemikaalide ja antibiootikumide ebaõige kasutamine vesiviljeluses on 

ohtlik nii ökosüsteemile vesiviljelusrajatise ümber kui ka inimeste tervisele; juhib 

tähelepanu komisjoni 29. juuni 2017. aasta teatisele nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

„Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu 
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võitlemiseks“1; 

20. rõhutab, et vastavalt Euroopa terviseühtsuse tegevuskavale 

antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks on vaktsineerimise teel immuunsuse 

kujundamine antimikroobikumiresistentsuse vastane kulutõhus rahvatervisemeede2 ja 

see kehtib ka vesiviljeluses; 

21. tõdeb, et diagnoosi, antimikroobsete alternatiivide ja vaktsineerimise suhteliselt 

kõrgemad kulud võrreldes laialdaselt kasutatavate antibiootikumidega on kahjuks 

takistuseks suuremale kasutamisele ja kõrgema vaktsineerimise määra saavutamisele, 

mida tegevuskavas soovitakse3; tunneb heameelt, et komisjon teatas oma tegevuskavas 

stiimulitest diagnostika, antimikroobikumide alternatiivide ja vaktsiinide kasutamise 

suurendamiseks4; 

22. rõhutab, kui oluline on rakendada määrust (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta, et kaitsta 

nii vesiviljelussektorit kui ka pärismaiseid liike ja ökosüsteeme; 

23. palub, et komisjon käivitaks koostöös liikmesriikidega kogu ELi hõlmava tarbijate ja 

ettevõtjate teavitamise kampaania, milles käsitletaks vesiviljelust üldiselt ning eeskätt 

erinevusi Euroopa turul kehtivate rangete ja põhjalike standardite ning kolmandate 

riikide importtoodetele kohaldatavate standardite vahel, pöörates erilist tähelepanu 

probleemidele, mida tekitab toiduohutusele ja rahvatervisele eriti resistentsete 

mikroorganismide ja antimikroobse resistentsuse jõudmine liitu; 

24. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et uute veemajanduskavade hindamisel võetaks 

arvesse konkreetseid vajadusi seoses voolukiirusega ning jõgede ääres ja eelkõige 

üleminekuvetes (arvestades nende haavatavust) asuvate vesiviljelusrajatiste toitainetega; 

25. rõhutab, kui oluline on toetus Euroopa Kalandusfondist, et tagada kalavarude säästev 

majandamine ja edendada keskkonnakaitset ning veeressursside kaitset; 

26. on veendunud, et vesiviljelussektori potentsiaali ärakasutamiseks, kestlikkuse 

tagamiseks, keskkonna kaitsmiseks ja avalike hüvede pakkumiseks on vaja 

investeeringuid, ning nõuab seetõttu teadusuuringute, uuendustegevuse ning säästvate ja 

kvaliteedisuunitlusega tootmisprojektide senisest suuremat rahastamist; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel veelgi lihtsustada ja vähendada vesiviljelussektori, sh 

vesiviljelusettevõtjate bürokraatiakoormust; 

27. on seisukohal, et komisjon ja liikmesriigid peaksid välja töötama praktilisi stiimuleid ja 

meetmeid, sh direktiivi 2006/88/EÜ parem rakendamine või vajaduse korral muutmine, 

et suurendada vaktsiinide kasutust vesiviljeluses ja sellega ennetada, kontrollida ja 

kaotada kulutõhusalt veeloomade haigusi ja antibiootikumiresistentsust, samuti 

maksimeerida veeloomade ellujäämist, kasvu ja tootmise tõhusust; 

                                                 
1 Euroopa Komisjon, Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks, 29, 

juuni 2017, COM(2017)0339. 
2 Samas, lk 10. 
3 Samas, lk 15. 
4 Samas, lk 12. 
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28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima teadusuuringutesse ja 

katseprojektidesse seoses innovaatiliste, tulevikku suunatud ja keskkonnahoidlike 

vesiviljeluse tavadega, nagu integreeritud multitroopsed vesiviljelussüsteemid (IMTA), 

akvapoonika ja retsirkulaar-kalakasvatussüsteemid (RAS), mis vähendavad 

vesiviljelusettevõtete mõju elupaikadele, metsloomapopulatsioonidele ja vee 

kvaliteedile, toetades sellega ökosüsteemipõhist lähenemisviisi; 

29. palub, et komisjon teeks toetuste ja projektide hankemenetlustes vahet tööstusliku 

vesiviljeluse ja väikeste pere-ettevõtete vahel, arvestades nende erinevaid 

stardipositsioone, arenguvõimalusi ja eesmärke; 

30. peab kahetsusväärseks, et üle poole ELis tarbitavatest vesiviljelustoodetest on 

imporditud; tunnistab, et vesiviljelusel võib olla ELis kohalikule majandusele positiivne 

mõju, kuna see toetab kohaliku toidu tootmist ja tarbimist; 

31. võtab rahuloluga teadmiseks uued algatused seoses maismaal asuva vesiviljelusega, eriti 

suletud veekogudega ELi piirkondades; 

32. tunnistab, et vesiviljelusrajatised võivad märkimisväärselt häirida elupaikasid, sh 

merelindude omi; nõuab, et kõikides piirkondlikes ja riiklikes vesiviljeluskavades oleks 

kohustuslik ruumilise tundlikkuse kaardistamine ja keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, et määrata vesiviljeluse jaoks kindlaks võimalikud piirkonnad, mis ei lähe 

vastuollu ELi keskkonnaalaste õigusaktidega; 

33. tunnustab vesiviljeluse potentsiaali linnapiirkondades, eriti seoses akvapoonikaga; 

34. märgib, et pärast andmekogumismääruse uuesti sõnastamist on kõik merekalanduse 

ettevõtjad kohustatud andmeid koguma, samas kui magevee vesiviljeluse ettevõtjad 

võivad seda teha vabatahtlikult; nõuab sellega seoses protokollide standardimist. 



 

PE615.313v02-00 8/9 AD\1148758ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 20.3.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

61 

1 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana 

Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark 

Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc 

Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens 

Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina 

Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, 

Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, 

Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, 

Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Christofer Fjellner, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Norbert Lins, 

Gesine Meissner, Ulrike Müller, Mihai Ţurcanu 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Fernando Ruas, Ruža Tomašić 

 



 

AD\1148758ET.docx 9/9 PE615.313v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

61 + 

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, 

Ulrike Müller, Frédérique Ries 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, 

Jadwiga Wiśniewska  

EFDD Piernicola Pedicini 

ENF Sylvie Goddyn 

GUE/NGL Stefan Eck, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, 

Lukas Mandl, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, 

Mihai Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne 

Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Michèle Rivasi, Davor Škrlec 

 

1 – 

EFDD Julia Reid 

 

0 0 

  

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


