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ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

 võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni väikesemahulise rannapüügi 

uuendamise ja mitmekesistamise kohta kalapüügist sõltuvates piirkondades1, 

 võttes arvesse oma 4. juuli 2017. aasta resolutsiooni kalastusturismi rolli kohta 

kalapüügi mitmekesistamises2, 

 võttes arvesse oma 6. juuli 2017. aasta resolutsiooni resolutsiooni ühtekuuluvuse ja 

arengu edendamise kohta Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades ning ELi 

toimimise lepingu artikli 349 kohaldamise kohta 3, 

 võttes arvesse määrust (EL) nr 1380/2013 uue ühise kalanduspoliitika kohta4, 

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja 

vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta5, 

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi kohta (EMKF)6, 

A. arvestades, et kalapüük, eriti väikesemahuline käsitöönduslik püük on traditsiooniline 

tegevusala, mis tulenevalt selle eripärast määrab elanikkonna identiteedi ja eluviisi 

suuremal osal rannikualadest aeglase majanduskasvuga piirkondades (nt Itaalia 

Mezzogiorno ning Horvaatia, Kreeka, Hispaania ja Portugal) ning väikese sissetulekuga 

piirkondades (nt Bulgaaria ja Rumeenia piirkonnad), millele asjaomases komisjoni 

aruandes viidati; 

B. arvestades, et 12 % maailma elanike elatis sõltub kalandusest ja vesiviljelusest, mis 

tähendab, et kalatoodetega kauplemisel on tohutu suur sotsiaalne ja majanduslik mõju, 

ligi 40 % toodangust realiseeritakse rahvusvaheliselt ja ekspordi väärtus on üle 115 

miljardi euro aastas; 

C. arvestades, et väikesemahuline kalapüük, käsitöönduslik kalapüük, rannapüük ning 

karpide ja vähiliste kasvatus on majanduslikult, territoriaalselt, sotsiaalselt ja 

kultuuriliselt tähtis Euroopa Liidu tohututel rannikualadel, sealhulgas saartel ja 

äärepoolseimates piirkondades, ning et sellest tulenevalt on vaja kaitsta seda sektorit 

tööstusliku kalapüügi, suuremahulise kalapüügi ja tööstusliku vesiviljeluse eest ning 

seda toetada; 

D. arvestades, et käsitöönduslikus kalapüügis kasutatakse vahendeid ja tehnikaid, millel on 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0109. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0280. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0316. 
4 ELT L 354, 28.12.2013, lk 22. 
5 ELT L 354, 28.12.2013, lk 1. 
6 ELT L 149, 20.5.2014, lk 1. 
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ohustatud elanikkonna olukorrale väiksem mõju; 

E. arvestades, et käsitöönduslikul kalapüügil on liidu vähemarenenud rannikuäärsete ja 

saarekogukondade tulevikule suur mõju; arvestades, et vaja on suurendada noorte huvi 

selle sektoriga ühineda ning pakkuda neile kvaliteetset koolitust, sh käsitööndusliku 

kalapüügi ja rannikupüügi osas, et aidata kaasa kalapüügist sõltuvate piirkondade 

arengule ja julgustada elanikke oma kodukohta jääma; 

F. arvestades, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks on vaja kohaldada 

piirkondlikku lähenemisviisi, mis võtab arvesse teaduslikke kriteeriume ja sotsiaal-

majanduslikke kaalutlusi; 

G. arvestades, et Euroopa Liit on maailma suurim kalandustoodete turg, ning arvestades, et 

just seetõttu tuleb üha enam tegeleda kalapüügiga, mis pole mitte ainult tulus, vaid ka 

tasakaalustatud ja jätkusuutlik; 

H. arvestades, et kalapüük on püsivalt vähenenud, mis on omakorda süvendanud mitmete 

ranniku- ja saarepiirkondade, sh mahajäänud piirkondade tõsist majanduslangust, tuues 

kaasa rahvaarvu vähenemise ja elanike lahkumise piirkondadesse, kus tööhõive- ja 

haridusvõimalused on paremad; 

I. arvestades, et neid piirkondi mõjutavad meetmed, mis on võetud vastu ühise 

kalanduspoliitika osana, peavad olema sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikud, et 

käsitöönduslik kalapüük püsiks elujõuline; arvestades, et rannapüügil püütavad liigid on 

sotsiaal-majanduslikus mõttes äärmiselt väärtuslikud, kuigi need moodustavad 

töönduslikust kalapüügist üksnes väikese osa; 

J. arvestades, et määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 17 on sätestatud, et 

„kalapüügivõimaluste jaotamisel peavad liikmesriigid ... kasutama läbipaistvaid ja 

objektiivseid kriteeriume“, ning „kasutatavad kriteeriumid võivad muu hulgas hõlmata 

... panust kohalikku majandusse“; arvestades, et selles raamistikus peab EL pöörama 

erilist tähelepanu vähem arenenud piirkondade laevastikele; 

K. arvestades, et naistel on käsitöönduslikus kalapüügis oluline roll, eeskätt mis puudutab 

töötlemisahelaga ning karpide ja vähiliste kasvatusega seotud ülesandeid; 

L. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada erinevusi liikmesriikide 

ja piirkondade vahel ning edendada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 

ühinemist, ja võttes kalandussektori ja sellega otseselt või kaudselt seotud sektorite rolli 

rannikualade arengus; 

M. arvestades, et nii otseste kui ka kaudsete töökohtade märkimisväärne arv 

kalandussektoris, karpide ja vähiliste kasvatuses, vesiviljeluses, abitööstusharudes ning 

kalandustoodete turustuses ja töötlevas tööstuses muudab need sotsiaal-majanduslikult 

eriti oluliseks; 

N. arvestades, et mõned rannapüügipiirkonnad mahajäänud piirkondades paiknevad 

majanduslikult arenenud piirkondade ja turismipiirkondade läheduses, kuid ei suuda 

sellegipoolest piisavat majanduskasvu saavutada; 
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O. arvestades, et surve mereressursside kasutamiseks neis piirkondades kasvab ning 

kalandussektor on muutumas turismi kõrval marginaalseks, ehkki need kaks sektorit 

sobivad kokku ja täiendavad teineteist; 

P. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 tunnistatakse 

äärepoolseimate piirkondade ühiskondlikku ja majanduslikku eriolukorda, mida 

süvendavad struktuurselt tegurid (isoleeritus, väike pindala, rasked maastiku- ja 

kliimatingimused, sõltuvus mõnest tootest jne), mille püsivus ja koosmõju piiravad 

tõsiselt nende arengut; 

Q. arvestades, et vähem arenenud, eeskätt äärepoolseimates piirkondades sõltub suure osa 

kohaliku elanikkonna elu väikesemahulisest ja kohalikust rannikupüügist, ning 

arvestades, et selles sektoris on puudus noortest, kuna sektor on väheatraktiivne, 

vähehinnatud ja sageli halvasti tasustatud; 

R. arvestades, et selleks, et tagada äärepoolseimates piirkondades kalandustoodete 

konkurentsivõime peamistel sihtturgudel, tuleks muu hulgas tagada, et nende hinnad 

mingil juhul transpordi tõttu ei tõuseks; 

S. arvestades, et käsitöönduslik kalapüük ning sellega seotud turism avaldavad 

märkimisväärset mõju majandusele ning võivad nendes piirkondades majandust 

mitmekesistada; 

T. arvestades, et Euroopa Liidu sinise majanduse strateegia edendab ja toetab nende 

rannikualade kestlikku majandusarengut; 

U. arvestades, et mere- ja rannikuturismi pakub tööd 3,2 miljonile inimesele ning see loob 

ELis kokku 183 miljardit eurot kogulisandväärtust; 

1. rõhutab kalapüügi, eriti väikesemahulise käsitööndusliku kalapüügi ning jätkusuutliku 

ranniku- ja mereturismi olulisust sotsiaalse ja keskkonnahoidliku kõikehõlmava 

meremajanduse arendamisel; tuletab meelde vajadust mitmekesistada turismiteenuste 

pakkumisi, ergutades majanduslikult ja keskkondlikult kestlikke tegevusi, mis 

hõlbustavad ja edendavad kogu aasta vältel juurdepääsu merepärandile, allveeturismile, 

toiduturismile või veespordile, et kompenseerida hooajalisusest tulenevat kõikumist; 

peab vajalikuks anda selliste rahastamisvahendite kaudu nagu Horisont 2020 suuremat 

rahalist toetust VKEdele, kes töötavad välja uuenduslikke lahendusi Euroopa ranniku- 

ja mereturismi jaoks; 

2. märgib, et mitmekesistamine on muutunud paljude väikesemahulise püügiga tegelevate 

kalurite jaoks vajalikuks peaaegu kõikjal, kuid eriti vähem arenenud piirkondades, kuna 

nende tulu kalapüügist on sageli ebapiisav ning nad vajavad täiendavaid 

sissetulekuallikaid, nagu sektoriga seotud turismiteenuste pakkumine, näiteks 

kalandusturism; julgustab komisjoni ja liikmesriike toetama lisaks EMKFile erinevate 

ELi fondide kasutamist, et arendada asjaomastes piirkondades kalandusturismi ja 

kalatööstust ning seega mitmekesistada sissetulekuallikaid; toonitab siiski, et kõnealune 

mitmekesistamine ei tohi mingil juhul ohustada tõelist kalapüüki ning et väikekalurite 

tööd tuleb tunnustada ja rahaliselt toetada, muu hulgas bioloogilise taastumise 

perioodidel; 
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3. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles investeerima kogu kalandussektori koolitusse ja 

tehnoloogilisse arengusse, et mahajäänud piirkondadesse asuks kõrgelt kvalifitseeritud 

töötajaid, kes sinna ka jääks; juhib tähelepanu sellele, et investeeringuid inimkapitali 

ning meetmed koolituse edendamiseks kalandussektoris on olulised eeldused, et 

saavutada jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline majanduskasv; rõhutab, et Euroopa 

Sotsiaalfond võib aidata edendada haridust ja koolitust, sealhulgas väikesemahulise 

kalapüügi ja rannapüügi osas; rõhutab kalandussektorit toetavate kohalike 

tegevusrühmade loomise tähtsust; 

4. kutsub liikmesriike ning kohalikke ja piirkondlikke asutusi pakkuma kestlikke 

innovaatilisi taristuid, sealhulgas näiteks kiiret internetiühendust ja kvaliteetseid IT-

teenuseid, võimaldamaks mahajäänud piirkondade kaluritel parandada oma 

traditsioonilist kalapüüki, sobitades seda paremini teiste majandustegevuse sektorite, 

eelkõige vastastikku täiendavate sektoritega; juhib tähelepanu potentsiaalile, mis on 

mitut sektorit hõlmavatel projektidel, millega edendatakse mahajäänud rannikuäärsete 

piirkondade majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset arengut, kasutades ära ELi 

fondide, eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi (EFS) vahelist koostoimet; juhib tähelepanu 

sinisele majandusele, mis võib aidata kaasa mahajäänud ranniku- ja saarepiirkondade 

majanduskasvule; 

5. rõhutab vajadust toetada tootja- ja kutseorganisatsioonide loomist ja nende tööd, et 

parandada sektori konkurentsivõimet ning selle turupositsiooni; 

6. rõhutab, kui tähtis on Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), mis esmakordselt 

ühendab integreeritud merenduspoliitika ja kalanduspoliitika rahastamist rahastamisega 

Euroopa Investeerimispangast (EIP), et toetada kalanduse, vesiviljeluse ja 

kalatöötlemise kestlikku ja keskkonnahoidlikku arendamist, kalandusega tegelevate ja 

neis sektoritest sõltuvate, eeskätt rannapüügi ja väikesemahulise püügiga tegelevate 

kogukondade sissetuleku mitmekesistamist, naiste ja noorte kutseõppe edendamist ja 

uute ettevõtjate sektorisse asumist; kutsub liikmesriike üles kiirendama EMKFi rahaliste 

vahendite kasutamist, eeskätt kohaliku elanikkonna koolitamisele ja 

kutsekvalifikatsioonide saamisele ning traditsioonilist kalapüüki täiendavatele 

tegevustele eraldatud vahendite kasutamist; leiab, et äärepoolseimatele piirkondadele 

kala transpordiks kuni nende rahvusvahelisele turule sisenemiseni antavad toetused 

tuleb säilitada või neid suurendada, et tagada õiglased konkurentsitingimused võrreldes 

mujalt pärit toodetega; rõhutab, kui oluline on EMKFi piisav rahastamine 2020. aasta 

järgsel perioodil, et see saaks jätkata rannikualade arengu toetamist kalapüügist 

sõltuvates piirkondades; 

7. rõhutab, et kaluritel, eriti paljude mahajäänud piirkondade väikekaluritel on nende 

piirkondade rahandusel lasuva surve ja võlakoorma ning EMKFi toimimisega seotud 

bürokraatlike ja haldusviivituste tõttu raskusi rahastamisele juurdepääsul; kutsub 

seetõttu komisjoni üles töötama koos riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 

välja sobivad rahastamisvahendid, pidades silmas kalurite ja nende ettevõtete vajadusi; 

ärgitab komisjoni ja liikmesriike rakendama lihtsamat ja kiiremat menetlust EMKFi 

kasutamiseks mahajäänud piirkondade jaoks; palub komisjonil uurida võimalust luua 

põllumajandusele suunatud POSEI programmi eeskujul äärepoolseimate piirkondade 

kalanduse rahastamisvahend, mis toetaks nendes piirkondades kalanduse potentsiaali 
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optimaalset ärakasutamist; 

8. nõuab kalandusega seotud Euroopa Liidu poliitikavaldkondade, regulatsioonide, 

fondide ja programmide ning eelkõige EMKFi puhul ELi toimimise lepingu artikli 349 

täielikku rakendamist äärepoolseimatele piirkondadele iseloomulike raskuste 

lahendamiseks; 

9. julgustab komisjoni ja liikmesriike toetama lisaks EMKFile erinevate ELi fondide 

kasutamist, et arendada asjaomastes piirkondades kalandusturismi ja kalatööstust ning 

seega mitmekesistada sissetulekuallikaid; 

10. äärepoolseimate piirkondade kalandussektori ellujäämise nimel ning kooskõlas säästva 

arengu eesmärgis nr 14 nimetatud väikesaarte ja -territooriumite erikohtlemise 

põhimõttega palub komisjonil kehtestada ELi toimimise lepingu artiklil 349 põhinevad 

toetusmeetmed, mis võimaldaksid ELi või riiklikul tasandil rahastada äärepoolseimate 

piirkondade väikesemahulise ja traditsioonilise kaalpüügiga tegelevaid laevu, mis 

lossivad oma saagi nende piirkondade sadamates ja toetavad kohalikku säästvat arengut 

– see aitaks parandada inimeste ohutust, täita ELi hügieeninõudeid, võidelda 

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ning saavutada suuremat 

ökoloogilist tõhusust; 

11. toetab liikmesriike soodsa maksusüsteemi kehtestamisel asjaomastes piirkondades, et 

ergutada investeeringuid ja võidelda vaesuse vastu; 

12. rõhutab, kui oluline on arendada ja edendada jätkusuutlikku vesiviljelust nii keskkonna 

seisukohast kui ka selleks, et kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve; rõhutab lisaks, et 

sellel on potentsiaali mitte üksnes majandustegevuses hästitasustatud ja stabiilsete 

töökohtade pakkujana (praegu on ELis selles valdkonnas juba 80 000 töökohta), vaid 

see aitab ka piirata Euroopa kalavarude ülepüüki ning vähendada ELi sõltuvust kala ja 

merenadide impordist kolmandatest riikidest. ergutab liikmesriike ja kohalikke asutusi 

üles toetama meremajanduse projekte, et aidata arengus mahajäänud piirkondadel 

arendada keskkonnasäästlikke sissetulekuallikaid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

tegema rohkem jõupingutusi, et leevendada halduskoormusega seotud probleeme, 

millega puutuvad kokku kalandus- ja vesiviljelussektor. 
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