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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale 

Euroopa Liidu 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta; võtab ühtlasi teadmiseks 

kontrollikoja aastaaruande eelarveaasta 2014 kohta; võtab teadmiseks merendus- ja 

kalandusasjade peadirektoraadi (DG MARE) 2014. aasta tegevusaruande; võtab 

teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 11/2015 kalandusalaste partnerluslepingute kohta; 

2. võtab teadmiseks kontrollikoja arvamused raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 

tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; võtab teadmiseks kontrollikoja vastupidise 

arvamuse maksete assigneeringute kohta, mille üldine veamäär oli 4,4 %, kuid konkreetne 

veamäär kalanduse puhul puudus; nõuab, et kalandust käsitletaks eraldi ja seda ei 

ühendataks põllumajandusega, et tagada suurem läbipaistvus kalanduse valdkonnas; 

3. võtab teadmiseks merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi reservatsiooni Euroopa 

Kalandusfondi (EKF) programmide juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta teatavates 

liikmeriikides; 

4. on kindel, et merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi rakendatav sisekontrollisüsteem 

pakub piisavat kindlust tehingute seaduslikkuse ja korrektsusega seotud riski piisavaks 

juhtimiseks; 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 

5. märgib, et EMKFi ning muude Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide niisuguste 

programmide vastuvõtmine pärast 1. jaanuari 2014. aastal, mille eelarve täitmine toimub 

koostöös liikmesriikidega, tõi kaasa mitmeaastase finantsraamistiku tehnilise 

läbivaatamise, et paigutada kasutamata jäänud assigneeringud 2014. aastast ümber 

järgnevatesse aastatesse; 

6. peab väga kahetsusväärseks, et enamik liikmesriike esitasid oma EMKFiga seotud 

rakenduskavad väga hilja, mis tõi kaasa suured viivitused vahendite kasutusele võtmisel; 

tuletab meelde, et koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise puhul vastutavad 

assigneeringute kasutamise eest liikmesriigid; 

7. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid täiustama vahendeid ja kanaleid, mida nad 

kasutavad komisjonile teabe edastamiseks; soovitab komisjonil avaldada liikmesriikidele 

suuremat survet usaldusväärsete andmete esitamiseks; 

8. nõuab tungivalt, et komisjon pakuks liikmesriikidele kõikvõimalikku toetust, et tagada 

EMKFi vahendite nõuetekohane ja täielik kasutamine kõrge täitmismääraga kooskõlas 

nende vastavate prioriteetide ja vajadustega, eelkõige kalandussektori säästva arengu osas; 

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet 

9. tunneb heameelt ametile EMKFiga seotud ülesannete andmise üle alates 1. jaanuarist 

2014; võtab teadmiseks vastastikuse mõistmise memorandumi, mille allkirjastasid 
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merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat ning amet 23. septembril 2014. aastal; rõhutab 

vajadust edendada ameti poolt pakutavat kvaliteetset toetust kõikidele selle soodustatud 

isikutele EMKFi 19 meetme osas; 

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 11/2015 (2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmine) „Kas komisjon on kalandusalaseid partnerluslepinguid edukalt hallanud?” 

10. võtab teadmiseks elemendid, mis on esitatud eriaruandes nr 11/2015 kalandusalaste 

partnerluslepingute kohta; 

11. kutsub komisjoni üles kontrollikoja soovitusi arvesse võtma; 

12. peab kahetsusväärseks rahalist kulu, mida on tekitanud hiljutistes protokollides vastu 

võetud tonnaažil põhinevate kvootide alakasutamine; on seisukohal, et 

juurdepääsuõiguste eest tehtud maksed peaksid olema tihedamalt seotud tegeliku saagiga; 

kutsub komisjoni üles tagama, et valdkondlikud toetusmaksed on kooskõlas muude 

eelarvetoetuse maksetega, ning nõuab partnerriikidelt paremate tulemuste saavutamist 

ühiselt kokkulepitud meetmete maatriksi rakendamisel; 

13. rõhutab kontrollikoja tähelepaneku kohaselt, et sama piirkonna kalandusalaste 

partnerluslepingute täiendavust ja järjepidevust saab parandada, et maksimeerida nende 

potentsiaali piirkondlikul tasandil; 

14. rõhutab, et sõltumatutes järelhindamistes esitatud teave ei olnud alati piisavalt terviklik, 

ühtne ega võrreldav, mis vähendas selle kasulikkust otsustusprotsessis ja läbirääkimistel; 

märgib lisaks, et nendes hindamistes ei hinnata piisavalt seda, millises ulatuses täidavad 

kalandusalased partnerluslepingud kõiki oma eesmärke, näiteks puuduvad viited 

kalandusest sõltuvate ELi piirkondade tööhõivele või andmed ELi turu kaladega 

varustamise kohta; 

15. väljendab muret asjaolu pärast, et puudub usaldusväärne, kontrollitav ja juurdepääsetav 

teave kalavarude ning juurdepääsu omavate riiklike või välismaiste laevastike 

püügikoormuse kohta, kuna kalandusalaste partnerluslepingute üks peamisi eesmärke on 

püüda ainult lubatud kogupüügi ülejääki ja selle rakendamine on tegelikkuses osutunud 

väga keeruliseks; 

16.väljendab muret, et kalandustegevus võib olla kahe protokolli vahelisel ajal takistatud; 

palub komisjonil tagada tegevuse õiguslik ja majanduslik kindlus, tagades 

kalandustegevuse jätkumise kahe protokolli vahelisel ajal; 

17. nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks tähelepanelikumalt valdkondliku toetuse rakendamist, 

et tagada selle tulemuslikkus; 

18. toonitab, et rahvusvaheliste lepingute raames antava valdkondliku abiga seotud ELi 

rahastatavate meetmete üle tuleb võimalikult üksikasjalike maatrikstabelite abil tõhusat 

järelevalvet teostada; rõhutab lisaks, et tuleb nõuda ka valdkondliku toetuse osakaalu 

suurendamist; on veendunud, et varem või hiljem tuleb lepingute kaubanduslikus osas 

kohaldata tõhusa, piisavalt kontrollitud ja mahuka valdkondliku toetuse tingimust; 

19. märgib murelikult, et praegu kehtivates protokollides puudub endiselt võimalus teha 
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osalisi makseid, kui tulemused on saavutatud vaid osaliselt; võtab teadmiseks, et kui 

tulemused on saavutamata või ebapiisavad, peatatakse järgmisel aastal valdkondliku 

toetuse maksmine kuni eesmärkide saavutamiseni; kutsub sellele vaatamata komisjoni 

üles lisama võimaluse korral uutesse protokollidesse valdkondliku toetuse osaliste 

maksete tegemise võimaluse; 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine 

20. teeb kättesaadavate andmete põhjal ettepaneku anda komisjonile 2014. aasta eelarve 

täitmisel merendus- ja kalandusvaldkonna kulude osas heakskiit. 
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