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ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. toonitab tõsiasja, et pidades silmas kalandustegevuse sotsiaal-majanduslikku tähtsust ELi 

rannikualadel, on ühise kalanduspoliitika (ÜKP) elluviimiseks, Euroopa vesiviljeluse ja 

kalanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks, tagasiheidet vältida aitava selektiivsuskava 

kehtestamiseks, lossimiskohustusest tuleneva finantskoormuse vähendamiseks ja 

lossimiskohustuse täitmise hõlbustamiseks ning maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 

eesmärgi saavutamiseks vaja säilitada eraldiseisev, mahukas, sõltumatu ja kasutatav 

kalandusfond; rõhutab lisaks, et selline fond peab ka aitama teha kalandussektoris 

mitmesugustel põhjustel vajalikuks muutunud ümberkorraldusi ning et see protsess võib 

hõlmata selliseid meetmeid nagu lossimiskohustuse täitmine ja vanade mootorite 

asendamine mittesaastavate mootoritega; 

2. rõhutab, et ÜKP kuulub ELi ainupädevusse ja seetõttu peaksid rahalised vahendid, mis 

ELile selle poliitika jaoks eraldatakse, olema alusmääruses sätestatud nõudlike eesmärkide 

saavutamiseks piisavalt suured; tuletab aga meelde, et praegune Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfond (EMKF) moodustab aastaid 2014–2020 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku kogusummast ainult 0,6 %; rõhutab, et pidades silmas kalanduse 

sotsiaal-majanduslikku tähtsust Euroopa Liidu rannikualadel, tuleks EMKFi rahalised 

vahendid hoida vähemalt samal tasemel; 

3. nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon teeks ettepaneku suurendada järgmise EMKFi 

programmitöö perioodi rahalisi vahendeid, tõsta rahastamisprotsente ning kehtestada 

erinevad kaasrahastamist ja kaluritele keeluaja perioodiks ette nähtud hüvitisi käsitlevad 

reeglid, et oleks võimalik vastata väikesemahulise mittetööndusliku kalapüügi vajadustele, 

mille täitmist takistavad sageli liikmesriikide põhjustatud halduslikud viivitused;  

4. juhib tähelepanu sellele, et toetusmeetmed kalandustegevuse ajutiseks peatamiseks 

peaksid mõningatel juhtudel säilima; märgib lisaks, et sellised meetmed peaksid olema 

suunatud laevastikele, mis on sunnitud oma tegevuse lõpetama teatavatel välistel 

põhjustel, näiteks püügipiirkonna sulgemise tõttu; nõuab samuti toetusmeetmete 

säilitamist kalandustegevuse lõplikuks peatamiseks samadel tingimustel nagu praegu ning 

vajaduse korral majandusauditi lisamist laevade lammutamise mõju kohta laevastiku 

tasakaalule ning tegelikule püügivõimsusele; 

5. märgib, et tulevasi rahaeraldisi ei tohi Brexiti ettekäändel vähendada; on seisukohal, et EL 

peaks leidma võimaluse tagada, et 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

summa võimalik vähendamine ei tähendaks automaatselt EMKFi eraldiste vähendamist, 

nii nagu neid on vähendatud 2018. aasta eelarves; rõhutab asjaolu, et toetuse andmisel 

tuleb eelistada väikesemahulist rannapüüki; hoiatab lisaks, et kuna ELi kalandussektorile 

ette nähtud eelarvet on juba vähendatud, tuleb Brexiti võimaliku mõju tõttu kalandusele 

ette näha tugev eelarverubriik; 

6. teeb ettepaneku suurendada rahastamist muude, tagastamatule abile lisanduvate 

rahastamisvahendite kaudu; teeb lisaks ettepaneku tagada juurdepääs laenukavale, mis 

võimaldab sektoril laiendada rahastamisvõimalusi, eesmärgiga toetada ettevõtete 

majandusarengut ning jätkata tööd püügitegevuse keskkonnamõju vähendamiseks; 
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7. rõhutab vajadust anda EMKFile piisavad rahalised vahendid, et võimaldada investeerimist 

kalalaevastiku jätkusuutlikkusse, selektiivsusesse, konkurentsivõimesse; 

8. rõhutab, et kolm aastat pärast seda, kui EMKF 15. mail 2014 vastu võeti, on selle 2014.–

2020. aasta assigneeringute kasutamine endiselt mitterahuldav, sest 2017. aasta 

septembriks oli 6,4 miljardist eurost ära kasutatud ainult 1,4 %; loodab, et EMKFi ning 

teiste ELi struktuuri- ja investeerimisprogrammide rakendamise tase lõpuks paraneb; 

toonitab, et madal rakendamistase tuleneb suuresti selle Euroopa fondi määruse hilisest 

heakskiitmisest pärast ÜKP reformi ning paljudel juhtudel fondi abimeetmetega seotud 

haldusmenetluste selguse puudumisest; soovitab sellega seoses suuremat konkreetsust ja 

lihtsustamist; nõuab assigneeringute eraldamisel suuremat paindlikkust ja eelkõige seda, 

et andmetega seotud vahendeid, mida liikmesriigid ei ole kasutanud, oleks võimalik üle 

kanda teadusasutustele ja kontrolli eesmärgil Euroopa Kalanduskontrolli Ametile (EFCA); 

9. rõhutab lisaks, et EMKF peaks hüvitama lossimiskohustusega seotud kulud ning selle 

eelduseks on fondi lihtsustamine ja sellele piisavate vahendite tagamine; 

10. on seisukohal, et tuleb võtta meetmeid, tagamaks, et 2020. aasta järgset ELi kalandusfondi 

rakendatakse kiiremini, paindlikumalt ja vähema bürokraatiaga ning ilma viivitusteta, mis 

ikka veel takistavad 2014.–2020. aasta EMKFi rakendamist, et püüda vältida praeguse 

olukorra kordumist; 

11. palub komisjonil muuta investeeringute klauslit, et võimaldada EMKFi kaudu 

kaasrahastatud piirkondlikke ja riiklikke investeeringuid Euroopa poolaasta raames 

toimuval riikide eelarvepuudujäägi arvutamisel mitte arvestada; 

12. toetab ettevõtjate ja liikmesriikide valitsusasutuste hulgas levinud seisukohta, et kehtivad 

rahastamiseeskirjad on liiga keerulised ja need võiksid olla nii üldiselt kui ka eelkõige 

väikeseid abisummasid hõlmavatele projektidele vähem koormavad; juhib tähelepanu 

sellele, et kuna finantsmääruse lihtsustamiseks koostatud koondmäärust käsitlev aruanne 

ei hõlmanud EMKFi, tuleb EMKFi määrust lihtsustada; 

13. rõhutab kalanduskontrolli ja teadusandmete kogumise kontrolli olulisust, kuna need on 

ÜKP alustalad; leiab, et neid valdkondi tuleb jätkuvalt rahastada ELi vahenditest ning et 

liikmesriigid peavad tõhustama oma jõupingutusi nende vahendite kasutamiseks; 

14. on arvamusel, et uue ELi kalandusfondi puhul tuleb kehtestada proportsionaalsuse 

eeskirjad, mille tulemusel oleks väikestel projektidel väiksem bürokraatiakoormus kui 

suurtel projektidel; soovitab sellega seoses kehtestada uue ELi kalandusfondi raames 

antava väikese rahalise toetuse puhul nn vähese tähtsusega abi eeskirja; 

15. rõhutab, et isegi kui EL jääb ka edaspidi suurimaks mereandide netoimportijaks, on 

Euroopa kalandus Euroopa turu jaoks endiselt väga tähtis tervisliku toidu allikas ja ka 

toiduga isevarustatuse tagaja; rõhutab, et EL peaks edaspidigi takistama selliste 

kolmandatest riikidest pärit toodete turule sisenemist, mis ei vasta Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 188 toidu-, keskkonna- ja sotsiaalsetele standarditele 

või on vastuolus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastast võitlust 

käsitlevate sätetega, ning et need nõuded tuleb lisada vabakaubanduslepingutesse; 

rõhutab, et üldiselt tuleks õiguslikke nõudeid rikkuvate mittestandardsete kalandustoodete 

importi piirata ja luua kalandustoodetele võrdsed tingimused; rõhutab, et kolmandatest 
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riikidest imporditavate toodete kontrolle ja inspekteerimisi tuleb tõhustada ja ühtlustada, 

et hoida ära õiguslikele nõuetele mittevastavate toodete jõudmist ELi turule; 

16. rõhutab, et kalavarude majandamisel on Euroopa lisaväärtust seni suuresti seostatud 

kalalaevastike püügivõimsuse vähendamise, vahendite nõuetekohase haldamise, toodete 

kvaliteedi ja nende töötlemisega; on seisukohal, et 2020. aasta järgses mitmeaastases 

finantsraamistikus tuleb arvesse võtta olemasolevate kalavarude ja püügivõimsuse 

tasakaalu; rõhutab, et arvestada tuleb ka muude teguritega, mille lisaväärtust ei ole 

võimalik arvudes mõõta, näiteks sellega, kui tähtis on kalandussektor selliste 

kogukondade jaoks, kelle otsene ja kaudne tööhõive ning kohalik majanduskasv on 

kalandusest äärmiselt sõltuvad; rõhutab seetõttu, et selliste kogukondade toetamiseks ja 

suurema territoriaalse ühtekuuluvuse tagamiseks on tähtis säilitada sõltumatu 

kalandusfond; 

17. rõhutab, et väikesemahulisest kalapüügist sõltuvad rannikukogukonnad peavad olema 

tulevases EMKFis seatud esikohale, arvestades, kui oluline on väikesemahuline kalapüük 

nende ringkondade keskkonna ja tööhõive seisukohast, ning pidades silmas, et see sektor 

moodustab 80 % ELi laevastikust ja 40 % kogu primaarsektori tööhõivest ning sellele 

lisanduvad kohaliku turustamise, võrkude valmistamise või laevade parandamise 

valdkonnas kaudselt loodud töökohad; rõhutab lisaks, et väikesemahulisest kalapüügist 

sõltuvad rannikukogukonnad peavad olema tulevases EMKFis seatud esikohale, et tagada 

majanduskasv ning luua sissetulekuid ja töökohti; märgib, et see oli ÜKP reformimise 

sõnum ning et seda järgiti ka uue poliitika väljatöötamisel; 

18. rõhutab kalapüügi sotsiaalse ja majandusliku mõõtme olulisust kohalike kogukondade 

ning mõningate mereäärsete piirkondade ja rannikualade jaoks; tunnistab vajadust 

säilitada piisavaid rahalisi vahendeid, et võimaldada väikesemahulise rannapüügiga 

tegeleva laevastiku sektorites rahastuse saamist; 

19. rõhutab asjaolu, et traditsiooniline rannapüük on suur turismiatraktsioon ning seega on 

sellel kaudselt ka märkimisväärne mõju muudele majandussektoritele; 

20. rõhutab, et Euroopa ranniku- ja saarekogukonnad on nii meresaaduste töötlemise, turismi 

ja toitlustuse valdkonnas kui ka varajasemates etappides, laevatehaste, hooldus- ja 

parandustööde, ohutuse ja uute tehnoloogiate puhul kalandussektorist väga sõltuvad ning 

see jääb nii ka edaspidi; rõhutab seetõttu, et kõige rohkem tähelepanu tuleb endiselt 

pöörata kogukonna juhitud kohalikule arengule ja kalandussektori kohalikele 

tegevusrühmadele ning nendele eraldatavaid rahasummasid tuleb suurendada, sest tänu 

nendele saavad kohalikud kalanduskogukonnad otsida probleemidele lahendusi kohalikul 

tasandil, kasutades kohalike küsimuste lahendamiseks kohalike sidusrühmade teadmisi; 

rõhutab sellega seoses, et peab tähtsaks kalurite tootjaorganisatsioonide 

rahastamisstruktuuri muutmata kujul säilitamist ja kutseorganisatsioonide töösse 

panustamist; 

21. on veendunud, et võrdsete tingimuste tagamisel moodustavad ÜKP lahutamatu ja olulise 

osa kontrollimeetmed ning et nii komisjon ja kui ka liikmesriigid peavad eraldama 

kontrollitegevuseks piisavad majanduslikud ja muud vahendid; on seetõttu seisukohal, et 

tulevane fond peab sellega seoses tagama piisava toe; 

22. rõhutab vajadust säilitada kalandussektorile mõeldud kahe ühistoetuse vahendi, kohalike 
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tegevusrühmade ning kalatoodete tootjaorganisatsioonide rahastamisstruktuur selle 

praegusel kujul, arvestades, et tegemist on sellest tegevusest sõltuvate piirkondade 

kalanduse arendamise põhielementidega; 

23. on seisukohal, et EMKF peaks ka edaspidi andma rahalist toetust esmajärjekorras 

rannakalandusele ja väikesemahulisele kalapüügile, pidades silmas nende 

sotsiaalmajanduslikku rolli kalapüügist oluliselt sõltuvates piirkondades, vähendamata 

samas rahalist toetust teistele laevastikele, mis on vajalikud selleks, et varustada ELi turge 

tervisliku toiduga; 

24. peab vajalikuks algatada mitmeaastase finantsraamistiku tulevast reformi silmas pidades 

arutelu selliste meetmete võimaliku rahastamise üle, millega ajakohastataks teatavaid 

laevastikke, mis on vananenud ja kujutavad endast merel ohutusriske, nagu näiteks mõned 

äärepoolseimate piirkondade laevastikud, tingimusel et see ei suurenda nende 

püügivõimsust; 

25. rõhutab, et nn sinine majandus muutub järjest tähtsamaks; on seisukohal, et 

meremajanduse kasvu strateegia prioriteedid peaksid olema kooskõlas EMKFi omadega 

ning selleks tuleks ette näha vastavad rubriigid, nt keskkonnasäästlikkus, ressursitõhusus, 

konkurentsivõime, kvaliteetsete töökohtade loomine, akadeemiline ja kutseõpe ning 

territoriaalne ühtekuuluvus; palub komisjonil mitmeaastases finantsraamistikus 

meremajanduse kasvule ette nähtud rahaeraldised ümber hinnata ning rõhutab, et 

kalandusfondil peaks selles olema tähtis osa; 

26. väljendab heameelt toetuse üle, mida soovitakse Euroopa sinise majanduse strateegia 

raames anda vesiviljelussektorile, millele eraldatakse 20 % EMKFist, kuid peab 

kahetsusväärseks vesiviljeluse arengut takistavaid haldustõkkeid; nõuab seetõttu 

liikmesriikides esineva bürokraatia vähendamise võimaluste uurimist; 

27. rõhutab, et vaja on toetusmeetmeid, millega soodustada sotsiaalset dialoogi ning kasutada 

EMKFi selleks, et aidata merendus- ja kalandussektoris koolitada kvalifitseeritud 

spetsialiste; rõhutab, kui oluline on merendus- ja kalandussektori nüüdisajastamine, ning 

märgib seejuures innovatsiooni tähtsust; nõuab seetõttu, et tehnoloogilisse arengusse ja 

innovatsiooni tehtaks suuremaid investeeringuid, pidades eelkõige silmas vajadust 

parandada kalapüügivahendite selektiivsust lossimiskohustuse ning maksimaalse 

jätkusuutliku saagikuse kriteeriumide täitmise raames ning vajadust tagada laevade 

tõhusus ning meeskondade mugavus ja turvalisus; nõuab lisaks, et sellised teiste sektorite 

ettevõtted, kes arendavad välja pakkumisi kalandussektori jaoks, peavad saama 

vahenditele juurdepääsu ning et rahastamisvõimalusi suurendataks, et soodustada sektori 

majanduslikku ja keskkonnaalast tulemuslikkust; 

28. rõhutab, kui tähtis on edendada kalanduse mitmekesistamist ja sellesse investeerida, 

arendades lisategevusi; 

29. tuletab meelde, et teaduslike andmete kogumist tuleb parandada ning need andmed tuleb 

teha kättesaadavamaks ning tuleb soodustada koostööd ja teadusandmete vahetamist ühelt 

poolt merendus- ja kalandussektori vahel ning teiselt poolt teadlaste, valitsusväliste 

organisatsioonide ja teiste üksuste vahel ning innustada uusi teadustegevusi ja luua 

kalandussektoris uusi harusid, näiteks akvapoonika; 
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30. kordab, kui oluline on kalavarude seisundi hindamisel tugineda rangetele ja sõltumatutele 

teaduslikele seisukohtadele, et oleks võimalik teha juhtimisotsuseid, mis võimaldaksid 

saavutada maksimaalse jätkusuutliku saagikuse; on seisukohal, et 2020. aasta järgses 

EMKFis tuleks teaduslike andmete kogumiseks näha ette piisav rahastus; 

31. rõhutab, et EFCAle ette nähtud assigneeringud peavad tingimata jääma vähemalt samale 

tasemele, mis on ette nähtud kalandussektoris kontrolli, ülevaatuse ja järelevalvega 

seotud ülesannete täitmiseks; kutsub üles EFCA rolli tulevikus suurendama, mis 

võimaldaks täita ÜKP eesmärke ja tõhustada EFCA tegevust kalalaevastike haldamisel 

ja järelevalvemenetluste jälgimisel; kutsub komisjoni üles EFCA rahastamist 

suurendama. 
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