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LÜHISELGITUS

Kalanduskomisjon

– peab tervitatavaks komisjoni 14. septembril 2016. aastal esitatud ettepanekut võtta vastu 
määrus, millega kehtestatakse uus ELi finantsmäärus ja muudetakse mitmeid 
valdkondlikke eeskirju, eelkõige määrust (EL) nr 1303/2013 (ühis- ja üldsätted Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide (ESI fondid), sh Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF)) kohta;

– peab positiivseks komisjoni ettepanekuid, millega lihtsustatakse menetlusi ELi 
vahendite saajate jaoks, nimelt vähendada paljude auditietappide arvu ühele, kohaldada 
hübriidmeetmete suhtes ainult üht normide kogu, tuua eelarve haldamisse paindlikkust, 
keskenduda tulemustele ja tõhustada aruandlust, lihtsustada ELi haldust ning pakkuda 
võimalusi kodanike kaasamiseks;

– on siiski mures asjaolu pärast, et uute eeskirjade kohaselt oleks EMKFi võimalik 
kasutada selleks, et rahastada kalanduspoliitikaga mitteseotud struktuurireforme;

– rõhutab vajadust ära hoida, et liikmesriigid jaotaksid EMKFi vahendeid ümber muul 
otstarbel;

– rõhutab, et kõik EMKFist eraldatavad toetused peavad olema rangelt ette nähtud ühise 
kalanduspoliitika rakendamisega seotud struktuurireformide rakendamiseks, sealhulgas 
kontrolliks ja teaduslike andmete kogumiseks;

– rõhutab vajadust tugevdada veelgi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli EMKFi 
rakendamises;

– peab kahetsusväärseks asjaolu, et ei ole läbi viidud sellise kompleksse ettepaneku mõju 
hindamist;

– on seisukohal, et avalik arutelu finantsmääruse käesoleva läbivaatamise üle oli liiga 
lühike ega olnud piisavalt ammendav ja kaasav;

– peab väga kahetsusväärseks, et ta ei saa esitada oma arvamust ja esitada 
muudatusettepanekuid seadusandliku ettepaneku selle osa kohta, mis teda kõige rohkem 
puudutab – nimelt komisjoni ettepaneku COM(2016) 605 artikkel 265. See on tingitud 
komisjonide esimeeste konverentsi poolt heaks kiidetud vastastikuse mõistmise 
memorandumist, millega kalanduskomisjonil võimaldatakse esitada oma arvamus 
eelarvekomisjonile ja eelarvekontrollikomisjonile üksnes siis, kui tegemist on 
komisjonide ühismenetlusega kodukorra artikli 55 alusel, eelnimetatud artikkel 265 
kuulub aga regionaalarengukomisjoni ainupädevusse (eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni kaasatud komisjon vastavalt kodukorra artiklile 54). See 
tähendab, et kalanduskomisjoni liikmetel on võimalik esitada selle osa kohta 
muudatusettepanekuid regionaalarengukomisjonile vastavalt kodukorra artiklile 208 
individuaalselt, mitte kalanduskomisjoni nimel.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil ja eelarvekontrollikomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel saaks toimuda sisukas 
arutelu, oleks komisjoni ettepaneku 
arutamiseks tulnud ette näha 
adekvaatsemad tähtajad.

Selgitus

Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks, et kõnealuse ettepaneku arutamiseks ette nähtud 
tähtaegade puhul ei ole asjakohaselt arvesse võetud kaasseadusandja arvamusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 178 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(178 a) Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi rahalised vahendid 
peaksid olema rangelt ette nähtud üksnes 
selleks, et toetada ühise kalanduspoliitika 
raames mere bioloogiliste ressursside 
kaitset, neid ressursse kasutava kalapüügi 
ja laevastiku haldamist, magevee 
bioloogilisi ressursse ja vesiviljelust ning 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ja turustamist.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 178 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(178 b)Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahaliste vahendite 
ümberpaigutamine rahastamisvahendite 
alla, mis on loodud finantsmääruse või 
valdkondlike määruste alusel, ei tohi 
mingil juhul seada rahastamisvahendite 
kasutamise soodustamise tõttu ohtu 
valdkondlike meetmete korrektset 
elluviimist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et edendada struktuurifondide, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi ning Euroopa 
Kalandusfondi rakendamisel parimaid 
tavasid, võib komisjon teha eelarve 
täitmise ja kontrollitegevuse eest 
vastutavatele asutustele teadmiseks 
kättesaadavaks metoodilise juhendi, milles 
ta kirjeldab oma kontrollistrateegiat ja 
lähenemisviisi, sealhulgas 
kontrollinimekirjasid, ning parimate tavade 
näited. Vajaduse korral kõnealust juhendit 
ajakohastatakse.

Selleks et edendada struktuurifondide, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi ning Euroopa 
Kalandusfondi rakendamisel parimaid 
tavasid, võib komisjon teha eelarve 
täitmise ja kontrollitegevuse eest 
vastutavatele asutustele teadmiseks 
kättesaadavaks metoodilise juhendi, milles 
ta kirjeldab oma kontrollistrateegiat ja 
lähenemisviisi, sealhulgas
kontrollinimekirjasid, ning parimate tavade 
näited. Vajaduse korral kõnealust juhendit 
ajakohastatakse.
Riiklike ja piirkondlike programmide 
elluviimiseks on vaja kõikehõlmavat 
riiklikku ja piirkondlikku juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi, mida kohaldatakse 
kõigi rahaliste kohustuste suhtes ja mis 
põhineb riikliku ja piirkondliku 
korraldusasutuse ning komisjoni tihedal 
koostööl. Komisjon annab igal aastal aru 
ja avaldab vahehindamise tulemused.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Et konkreetsed ja nõuetekohased 
tegevussuunad ja meetmed oleks võimalik 
kindlaks määarata, toetab komisjon 
kooskõlas proportsionaalsuse ja 
subsidiaarsuse põhimõttega ja 
piirkondlikku pädevust arvesse võttes 
piirkondlike rakenduskavade koostamist.

Selgitus

Piirkonnad peaksid saama kasutada õigust võtta osa nende pädevusse jäävate küsimuste 
otsustamisest. Seetõttu peaks kalanduspädevusega piirkondadel olema õigus koostada ja 
hallata oma piirkondlikke rakenduskavasid.
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