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ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

Ülevaade 

1.  juhib tähelepanu sellele, kui oluline on, et ELi eelarve kajastaks tööhõive, ettevõtete ja 

ettevõtluse valdkonnas kindlaksmääratud poliitilisi eesmärke; rõhutab, et kalandus- ja 

merendusvaldkonnas luuakse samuti töökohti ja toetatakse majanduskasvu ning need 

sektorid on olulised regionaalarengu ja loodusvarade majandamise seisukohast; 

2. toonitab, et kalandus- ja merendusvaldkonnal on tähtis majanduslik, sotsiaalne ja 

keskkonnaalane mõõde ning neil on sinises majanduses täita oluline roll; 

3. peab murettekitavaks olukorda kalandussektoris, sest see peab säilitama oma 

konkurentsivõimet, täites siiski ühise kalanduspoliitika tingimusi ja kalavarude 

usaldusväärse majandamise nõudeid, et majandada kalavarusid maksimaalset 

jätkusuutlikku saagikust võimaldavatest biomassi tasemetest kõrgemal tasemel; peab 

murettekitavaks probleeme, mida lossimiskohustuse rakendamine valdkonna töötajatele ja 

riiklikele ametiasutustele põhjustab; 

4.  peab noorte tööhõive olukorda asjaomases sektoris poliitiliseks prioriteediks; rõhutab, et 

liikmesriigid peavad tegema kõik endast oleneva, et suurendada kalandussektori 

töökohtade juurdepääsetavust noorte jaoks, kasutades kõiki oma käsutuses olevaid 

vahendeid ja muu hulgas struktuurifonde; 

Nõukogu seisukoht  

5. peab kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu on III jao jaotise 11 kulukohustuste 

assigneeringuid vähendanud 750 388 euro võrra ja maksete assigneeringuid 4 646 986 

euro võrra; 

6. väljendab muret nõukogus toimuva 2016. aasta eelarve lugemise pärast, kuna selle 

raames ei võeta arvesse mitmeaastase finantsraamistiku poliitilisi kohustusi ning 

vähendatakse teatavaid assigneeringuid, mis on ühise kalanduspoliitika rakendamiseks 

hädavajalikud; nõuab seetõttu komisjoni eelarveprojekti III jao jaotise 11 assigneeringute 

taastamist; 

III jao jaotise 11 kulukohustuste assigneeringud 

7. võtab teadmiseks kulukohustuste assigneeringud, mis komisjon esitas oma ettepanekus 

2016. aasta eelarve kohta; võtab teadmiseks, et mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 2 

on kirjendatud 1 047 031 838 euro suurune summa; võtab teadmiseks 41,1 % suuruse 

vähendamise eelmise eelarveaastaga võrreldes; märgib, et assigneeringute 729 120 330 

euro suurune vähenemine tuleneb peamiselt 2014. aasta assigneeringute ülekandmisest 

2015. aastasse, mis oli tingitud mitmeaastase finantsraamistiku tehnilisest läbivaatamisest 

ning struktuurifonde, sh Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) mõjutavast 

programmitöö viivitusest; 
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8. tuletab meelde, et 2015. aasta assigneeringuid suurendati 740 725 000 eurot ning seda 

tänu 2014. aastal kasutamata jäänud assigneeringutele; 

9. märgib, et eelarveprojektis nähtuv assigneeringute vähenemine toimub peamiselt EMKFi 

assigneeringute arvelt ning 2015. aasta eelarvega võrreldes vähenevad assigneeringud 

728 588 330 eurot; on sellegipoolest seisukohal, et kulukohustuste assigneeringud on 

kooskõlas EMKFi läbirääkimistel tehtud poliitiliste otsuste ja mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmääradega; 

10. võtab teadmiseks eelarveprojektis ette nähtud 150 500 000 euro suurused kulukohustuste 

assigneeringud, mis eraldati säästva kalapüügi partnerluslepingutele ning kohustuslikeks 

osamakseteks piirkondlikele kalavarude majandamise organisatsioonidele ning mida on 

2015. aastaga võrreldes 0,4 % vähem; on siiski seisukohal, et inflatsiooni prognoose 

arvestades ei ole tegemist assigneeringute taseme säilitamise, vaid vähendamisega;  

11. võtab teadmiseks rubriigi 5 kulukohustuste assigneeringud summas 36 056 336 eurot, mis 

on ette nähtud III jao jaotise 11 halduskuludeks ja mida on varasemast 139 563 eurot 

vähem, kajastades komisjoni püüdlusi vähendada halduskulusid; peab sellega seoses 

kiiduväärseks komisjoni senist silmapaistvat tegevust halduskulude vähendamisel; 

III jao jaotise 11 maksete assigneeringud 

12. võtab teadmiseks maksete assigneeringud, mis komisjon esitas oma ettepanekus 

2016. aasta eelarve kohta; märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 2 

kirjendatud summa 720 647 758 eurot on eelmise eelarveaastaga võrreldes 24,9 % 

väiksem; märgib, et assigneeringute 238 621 588 euro suurune vähenemine vastab suures 

osas 2015. aasta assigneeringute suurendamisele, et täita Euroopa Kalandusfondi maksete 

taotlused; 

13. märgib, et assigneeringuid vähendati üksnes struktuurifondide eelarveridadel; kinnitab, et 

assigneeringute vähendamine oli ette teada ning et 2016. aasta eelarveprojekti kantud 

summad on vajadustele vastavad; 

14. võtab teadmiseks, et säästva kalapüügi partnerluslepinguteks ning piirkondlikele 

kalavarude majandamise organisatsioonidele tehtavateks kohustuslikeks osamakseteks 

taotleti maksete assigneeringuid summas 150 000 000 eurot, mis tähendab väikest 0,3 % 

suurust kasvu, mille inflatsioon suures osas ära nullib; 

15. võtab teadmiseks rubriigi 5 maksete assigneeringud, mis vastavad kulukohustuste 

assigneeringutele ja on mõeldud III jao jaotise 11 halduskuludeks; 

Halduskulud ja ametikohtade loetelu 

16. juhib tähelepanu komisjoni kulutuste vähendamise alastele jõupingutustele, mis 

kajastuvad halduskulude vähendamises; hoiatab nõukogu asjaomaste kulude igasuguse 

vähendamise eest, sest kui seda tehtaks, takistaks see komisjoni merendus- ja 

kalandusasjade peadirektoraati nõuetekohaselt oma ülesandeid täitmast; 

17. võtab teadmiseks tõsiasja, et komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi 

ametikohtade loetelu kajastab eesmärki vähendada ametikohtade arvu 1 % aastas 
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(arvestades ka ümberpaigutamisi); märgib, et 2016. aasta prognoosid ei takista langusele 

vaatamata märkimisväärselt komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi 

tulevasi töid; 

18. peab kiiduväärseks personaliküsimustes tehtavat koostööd komisjoni merendus- ja 

kalandusasjade peadirektoraadi ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 

Rakendusameti (EASME) vahel, kusjuures EASME tegeleb teatavate EMKFi osade 

rakendamisega (sh integreeritud merenduspoliitika ja kontroll ning teaduslikud nõuanded 

ja teadmised); palub komisjoni talitustel seda tulemuslikku koostööd tihendada;  

19. kutsub nõukogu üles säilitama rubriikide 2 ja 5 haldusassigneeringud eelarveprojektis 

esitatud tasemel;  

Ühise kalanduspoliitika välismõõde 

20. on seisukohal, et säästva kalapüügi partnerluslepinguteks eraldatud assigneeringuid tuleks 

käsitleda liigendamata assigneeringutena, kuna pärast eelarvelise kulukohustuse 

kinnitamist järgneb sellele sama suur makse; 

21. palub, et komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat kontrolliks hoolikalt 

valdkondlikke toetusi, kasutades üksikasjalikke maatrikseid vastavalt 

programmidokumentides osutatud näitajatele; 

22. on seisukohal, et komisjoni taotletud assigneeringute suurusjärk on piisav ja vajalik, et 

saavutada ühise kalanduspoliitika välismõõtme kõrged sihid; 

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) 

23. võtab teadmiseks Euroopa Kalanduskontrolli Ametile ette nähtud assigneeringud; peab 

kahetsusväärseks ühe ametikoha kaotamist ametikohtade loetelus; teeb seetõttu 

ettepaneku suurendada EFCA eelarvet, et võimaldada ametil täita uusi ülesandeid, mis 

tulenevad ühise kalanduspoliitika uuest alusmäärusest; on seisukohal, et kavandatud 

suurendamine peaks katma personali, tegevuse ja IT-toega seotud kulud; 

24. palub nõukogul ja komisjonil alustada mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 

käigus uuesti dialoogi liidu ametitele eraldatavate assigneeringute üle; 

EMKF 

25. tuletab meelde, et Euroopa Kalandusfondist (EKF) toetuse saajate kulutusi võib rahastada, 

kui need on tehtud enne 31. detsembrit 2015; arvab, et liikmesriigid taotlevad 2016. aastal 

teatavate nende kulutuste hüvitamist; võtab teadmiseks eelarveprojektis EKFi jaoks 

taotletud maksete assigneeringud; on seisukohal, et need peaksid olema piisavad; 

26. ergutab asjaomaseid liikmesriike tegema kõik endast oleneva, et kõik EMKFi määruse 

artiklites 17, 18 ja 19 osutatud rakenduskavad oleksid hiljemalt 31. detsembriks 2015 

kinnitatud; on seisukohal, et eelarveprojektis ridadel 11 06 60, 11 06 61, 11 06 62 ja 11 

06 63 kirjendatud summad vastavad vajadustele, välja arvatud teaduslikku nõustamist ja 

andmete kogumist käsitlev rida 11 06 62 01, mille puhul maksete järsk vähendamine, 

eriti võrreldes 2015. aastaga, näib põhjendamatu, ning seetõttu tuleks summad taastada 
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2015. aasta tasemele; 

Läbipaistvus 

27. nõuab, et komisjon edastaks parlamendile viivitamatult ja edaspidi igal aastal 

kontrollandmed kõikide kulukohustuste ja maksete kohta, liigendades need liikmesriikide 

kaupa, et tagada EMKFi poolt ette nähtud eri ülemmääradest kinnipidamine; 

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed 

 

28. toetab kõiki kalandusega seotud praeguseid katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, 

mida tuleks piisavalt rahastada, et need oleks võimalik lõpule viia; võtab teadmiseks 

maksete assigneeringute taotlused projektide ja meetmete jaoks eelarveridadel 11 06 77 

03, 11 06 77 06, 11 06 77 07, 11 06 77 08 ja 11 06 77 09; palub nõukogul võtta arvesse 

uusi parlamendis toetust leidnud katseprojekte. 
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