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ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et ühise kalanduspoliitika eesmärke on võimalik tulemuslikult saavutada 

ainult siis, kui selleks on piisav eelarve; juhib tähelepanu sellele, et eelarve on 

koondunud III jaosse ja jaotisesse 11 „Merendus ja kalandus“; märgib, et enamiku 

eelarvest moodustavad Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), mille vahendid 

võrreldes teiste ELi fondidega on piiratud, ning kohustuslikud osamaksed piirkondlike 

kalavarude majandamise organisatsioonide liikmetena ja jätkusuutliku kalanduse 

kokkulepetes osalejana, ja assigneeringute pidevat kärpimist, mille tõttu viimati 

nimetatud eelarverida on kannatanud, tuleb piirata, et täita ootused, mis puudutavad 

kolmandate riikidega sõlmitavate kokkulepete võrgustiku laiendamist; 

2. rõhutab, et liidu eelarves tuleb arvesse võtta kindlaksmääratud tööhõive, ettevõtete ja 

ettevõtlusega seotud poliitilisi eesmärke; rõhutab, et kalandus- ja merendusvaldkonnas 

luuakse samuti töökohti ja tekitatakse majanduskasvu ning need sektorid panustavad 

aktiivselt regionaalarengusse ja loodusvarade majandamisse; 

3. rõhutab, et kalapüük on nii sotsiaalses kui ka majanduslikus mõttes oluline kalapüügist 

eriti suurel määral sõltuvate kohalike kogukondade ning teatavate mere-, ranniku- ja 

saarepiirkondade jaoks; tunnistab, et tuleb säilitada piisavad finantssätted, mis 

võimaldavad rannapüügilaevade ning rannalähedaseks püügiks ja väiksemahuliseks 

püügiks kasutatavate laevade sektoril rahastust saada; 

4. juhib tähelepanu sellele, et kalandus- ja merendusvaldkonnal on tähtis majanduslik, 

sotsiaalne ja keskkonnaalane mõõde ning neil on sinises majanduses täita oluline roll; 

5. rõhutab, et ühine kalanduspoliitika soodustab äärepoolseimates piirkondades ja 

äärepoolseimatel saartel ühtlasi sotsiaalset ühtekuuluvust; juhib tähelepanu sellele, et 

teatavatel juhtudel on nende piirkondade kalandusettevõtted lisakulude tõttu halvemas 

olukorras ning neid tuleks seetõttu kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

349 eriliselt tunnustada ja toetada samamoodi nagu kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 174 piirkondi, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 

looduslikud või demograafilised tingimused; 

6. rõhutab, et uue ühise kalanduspoliitika rakendamisega kaasneb kalavarude 

majandamises nii liikmesriikide kui ka kalurite jaoks paradigma muutus, ja tuletab 

sellega seoses meelde probleeme, mis tekkisid varasematel aastatel, kui assigneeringuid 

vähendati; 

7. juhib tähelepanu sellele, et kalapüügitegevuse kontrollimiseks ja investeeringute 

tegemiseks nii laevadel kui ka sadamates tuleb ette näha piisav rahaline toetus, ilma 

assigneeringuid kärpimata, et tagada lossimiskohustuse täitmine ja hõlbustada seda; 

8. rõhutab, et kalanduskontrollipoliitikat on võimalik ajakohastada ainult selle vahendite 

ajakohastamise kaudu, mida ei ole eelarve suurendamiseta võimalik teha; 

9. rõhutab, et andmekogumiseks, mis on peamine tegevus, mille abil on võimalik teha 



 

PE582.079v02-00 4/6 AD\1102807ET.doc 

ET 

kalanduspoliitika küsimustes ratsionaalseid ja teaduslikel alustel põhinevaid otsuseid, 

tuleb tagada nõuetekohane rahastamine ja vähemalt praegusel aastal eraldatud 

assigneeringute taseme säilitamine;  

10. rõhutab, et kogu tarneahelas tuleb investeerida kalandus- ja vesiviljelustoodete turu 

majanduslike aspekte puudutavate teadmiste ja arusaamade analüüsi ja levitamisse, 

milleks tuleb turuteabe eelarvereal tagada rahalised vahendid kulukohustuste 

assigneeringute jaoks, mida on vaja kavandatud maksete prognooside katmiseks; 

11. rõhutab, et esmatähtsale kohale tuleb seada projektid, mille keskmes on töökohtade 

loomine (eelkõige noorte tööhõive algatuse kaudu), uuenduslikud projektid ja kohalike 

ettevõtete mitmekesistamine, et anda nende kalapüügitegevusele suurem lisaväärtus – 

näiteks edendades märgistamissüsteemi või kalandusturismi –, ning kalavarude ja 

mereökosüsteemide kaitse ja taastamine; 

12. peab noorte tööhõivet 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; 

13. juhib tähelepanu sellele, et kuna liidu 2017. aasta eelarve täitmine langeb kokku 

mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 läbivaatamisega, siis on 2017. aasta õige 

aeg, mil tagada, et liidule antakse sise- ja välistegevuste tõhusaks korraldamiseks 

piisavad vahendid, ning kaaluda assigneeringuid, mida on vaja ühise kalanduspoliitika 

rahastamisvajaduste katmiseks;  

14. kordab, et paljusid mitme liigiga püügipiirkondi mõjutab 1. jaanuarist 2017 kehtima 

hakkav tagasiheite lossimiskohustus, ja nõuab sellega seoses spetsiaalset eelarverida, 

mis oleks ette nähtud abi andmiseks selle kohustuse täitmisel, et tagada 

ja edendada kalapüügivahendite selektiivsuse uurimist ja arendamist;  

15. juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid on kõik kalandusega seotud rakenduskavad 

hiljuti vastu võtnud, mis tähendab seda, et 2017. aastal peaksid komisjon ja riikide 

ametiasutused asjaomaste projektide õigeaegse elluviimise tagamiseks võetavaid 

meetmeid kiirendama; on seisukohal, et liidu eelarves tuleks ette näha asjakohane 

maksete assigneeringute ja kulukohustuste assigneeringute tase, et vältida 

kalandusmeetmega seoses maksete probleemi ja rahalisi kärpeid;  

16. kordab, et palub komisjonil edastada parlamendile igal aastal eduaruande kõikide 

kulukohustuste ja maksete kohta, liigendades need liikmesriikide kaupa, et tagada 

EMKFi eri ülemmääradest kinnipidamine; 

17. kutsub merendus- ja kalandusasjade peadirektoraati üles tegema säästva kalapüügi 

partnerluslepingute raames valdkondlikke toetuste põhjalikku seiret, kasutades 

üksikasjalikke graafikuid, mis põhinevad projektidokumentides sisalduval teabel;  

18. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) saab oma 

ülesandeid täita ainult siis, kui talle on antud piisavad tehnilised, majanduslikud ja 

rahalised vahendid ning inimressursid; palub komisjonil tagada EFCA-le ette nähtud 

assigneeringute piisava rahastuse, et sel oleks võimalik täita uusi ülesandeid, mis talle 
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on antud reformitud ühise kalanduspoliitikaga ja Euroopa piiri- ja rannikuvalve paketi 

ettepanekuga; tuletab meelde, et kõik ametite ametikohad, mis on seotud rändekriisiga, 

tuleb personali 5 % vähendamise eesmärgi alt välja jätta; 

19. soovitab EFCA eelarvet suurendada, et sel oleks võimalik täita uusi ülesandeid, mis 

tulenevad Euroopa piiri- ja rannikuvalve projektist. 
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