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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt otsuse üle, mis võeti vastu seoses Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondiga (EMKF), nimelt eraldada aastateks 2014–2020 kalandussektorile ja 

merenduspoliitikale 6,39 miljardit eurot; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et hoolimata 

kalanduse tähtsusest paljude rannikupiirkondade majanduse jaoks, moodustab 

kalanduspoliitika (mis on üks vähestest ELi ühistest poliitikavaldkondadest) rahastamine 

üksnes 0,7 % ELi eelarvest; nende rahaliste vahenditega aidatakse kalandussektoril muuta 

kalandus säästvaks, toetatakse kalandusest tugevasti sõltuvaid ranniku- ja saarekogukondi 

oma majanduse mitmekesistamisel ning parandatakse väikesemahulisele kalapüügile ja 

kalandusest tugevasti sõltuvatele piirkondadele senini pakutavat toetust strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamise vahendina; 

2. peab kahetsusväärseks asjaolu, et vastupidiselt Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetule 

piiritles nõukogu ajavahemikus 2014–2020 niisuguse võimaliku EMKFi toetuse kestust, 

mida pakutakse püügitegevuse ajutise katkestamise korral bioloogilise taastumise 

perioodidel, maksimaalselt kuue kuuga laeva kohta; on arvamusel, et bioloogilise 

taastumise perioodid on teatavate kalavarude säästva majandamise olulised vahendid; 

väidab seetõttu, et piirang tuleks kaotada ja et ette tuleks näha piisavad assigneeringud 

bioloogilise taastumise perioodide katmiseks; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja liimesriigid koostaksid kiiremas korras vajalikud 

õigusaktid, et kiirendada liikmesriikide rakenduskavasid ühise kalanduspoliitika (ÜKP) 

prioriteetide (milleks on eelkõige kalandussektori majanduslik ja sotsiaalne 

jätkusuutlikkus, bioloogiliste ressursside kaitse ning kalavarude ja vesiviljeluse varude 

säästev kasutamine) rakendamiseks;  

4. rõhutab põhjalike ja sõltumatute teadusuuringute tähtsust kalavarude seisundi täpsel 

hindamisel, et arvutada säästva kalanduse jaoks keskset tähtsust omavat maksimaalset 

jätkusuutlikku saagikust, samuti on vajalikud kalandusest sõltuvate kogukondade suhtes 

võetud meetmete sotsiaal-majandusliku mõju alased uuringud; toonitab, et möödunud 

aastal vastu võetud uues ÜKP alusmääruses pööratakse erilist tähelepanu 

jätkusuutlikkusele maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamist silmas pidades; 

tuletab meelde, et see eesmärk on üks uue ÜKP põhielement ning eeldab täpseid ja 

usaldatavaid teadmisi kalavarude seisundist ning võetud meetmete sotsiaalsest ja 

majanduslikust mõjust; on arvamusel, et niisuguseid teadusuuringuid tuleks 

nõuetekohaselt rahastada ELi eelarvest; 

5. rõhutab, et mere bioloogiliste ressursside tundmaõppimiseks ja hindamiseks tuleb 

suurendada rahvusvaheliste ja liikmesriikide teadusuuringutega tegelevate 

organisatsioonide rahastamist; 

6. tuletab meelde, et säästva kalanduse eesmärkide täitmise jaoks on tähtis kontrollida 

kalandustegevust laevade pardal ja sadamates; ebapiisav rahaline toetus võib reformi 

eesmärgid ohtu seada; tuletab meelde, et uue ÜKP kohaselt tuleb laiendada Euroopa 
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Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) tegevust, et aidata liikmesriikidel ja Euroopa 

Komisjonil töötada välja praktilisi kontrolli- ja järelevalvevahendeid (kalanduse 

juhtimisega seotud tegevus, andmehaldussüsteemid, lossimiskohustused ning võitlus 

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) vastu); 

7. nõuab Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) tegevusvahendite ja inimressursside 

eelarve suurendamist, et tagada nõuetekohaselt ÜKP reformi elluviimine, ning 

liikmesriikide tasandil kontrollide, inspektsioonide, järelevalve ja koostöö hoogustamist, 

et ÜKP eeskirju järgitaks ja kohaldataks tulemuslikult ja sidusalt, tagades kalandusele 

võrdsed tingimused, ning et sektori kõikide osade puhul oleks tagatud võrdne kohtlemine; 

8. rõhutab, et kuna rohkem kui 60 % ELis pakutavatest kalandustoodetest on pärit 

rahvusvahelistest vetest ja kolmandate riikide majandusvöönditest, tuleb 2015. aasta 

eelarves ette näha piisavad ja usaldusväärsed eelarveeraldised; ÜKP välismõõde nõuab 

jätkuvalt niisuguste eelarveliste erimeetmete kaasamist, mille eesmärk on tugevdada ja 

arendada Euroopa Liidu osalemist piirkondlikes kalavarude majandamise 

organisatsioonides ning rahastada kahepoolsete kokkulepete sõlmimist kolmandate 

riikidega, võttes eelkõige arvesse Mauritaania, Mosambiigi, Madagaskari, Gröönimaa, 

Roheneemesaarte või Kiribatiga allkirjastatud protokollide kavandatud uuendamist; 

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon on vähendanud väikesemahulise kalapüügi 

toetusmeetmete alast katseprojekti käsitleva eelarvepunkti (11 06 77 08) summasid; 

nõuab tungivalt, et komisjon taastaks heakskiidetud summad; on arvamusel, et kõnealune 

katseprojekt on väga oluline ning sektori tähtsust ja eripära tunnustades tuleks seada see 

väikesemahulise kalapüügi ELi abiprogrammi loomise aluseks, mida on pooldatud 

mitmes selleteemalises Euroopa Parlamendi resolutsioonis; 

10. tunneb heameelt asjaolu üle, et mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020) on 

EMKFist komisjoni otseste meetmete jaoks eraldatud 647 miljonit eurot; palub komisjonil 

kiirendada oma projektide elluviimiseks vajalikke meetmeid; 

11. taunib kärpeid, mida nõukogu tegi jaotises 11 eelarveprojekti omapoolselt lugemisel; 

tunneb muret asjaomasest eelarverubriigist rahastatavatele meetmetele avalduvate 

tagajärgede pärast ning ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika 

eesmärkide poole püüdlemisele avalduva kahjuliku mõju pärast; juhib konkreetsemalt 

maksete assigneeringuid silmas pidades tähelepanu asjaolule, et sellel aastal esineb nende 

puhul juba puudujääk ja et seetõttu on oluline tagada assigneeringute piisav tase. 
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