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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et elujõulise kalandussektori tagamiseks on vaja võtta asjakohaseid 
finantsmeetmeid, juhib tähelepanu sellele, et ühise kalanduspoliitika eesmärke saab 
saavutada ainult piisavalt suure eelarvega; juhib tähelepanu sellele, et seda eelarvet 
käsitletakse III jaos ja 11. jaotises „Merendus ja kalandus“; tuletab meelde, et enamiku 
eelarvest moodustavad Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) ning 
kohustuslikud osamaksed piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidesse ja 
kestliku kalanduse kokkulepetesse;

2. rõhutab, et kestliku sinise majanduse saavutamiseks tuleks leida tasakaal 
keskkonnaalaste prioriteetide ja sotsiaalmajandusliku stabiilsuse vahel, eelkõige 
väikesemahulisest rannapüügist sõltuvate kogukondade puhul;

3. rõhutab, et ühise kalanduspoliitika põhieesmärgid peaksid tasakaalustama selle Euroopa 
Liidu jaoks strateegilise tähtsusega sektori elujõulisust vajadusega kaitsta 
mereökosüsteeme ning et selleks tuleks arendada majanduslikult ja keskkonnaalaselt 
kestlikku kalapüüki;

4. on seisukohal, et merekeskkonna bioloogiliste ressursside usaldusväärsete andmete 
täiendamisel on tehtud olulisi edusamme; kuigi teadmised antud valdkonnas on 
paranenud, ei ole need asjakohase hindamise tagamiseks veel kaugeltki optimaalsed; on 
seetõttu arvamusel, et varude hindamise parandamiseks tuleb suurendada liidu 
vahendeid nii rahvusvahelistele kui ka liikmesriikide teadusasutustele; samuti tuleb 
suurendada teadmisi merekeskkonnast, eelkõige uurides kliimamuutuste ja reostuse 
mõju kalavarudele; peab laiemalt vajalikuks julgustada kalureid merekeskkonda 
paremini tundma õppima, milleks tuleks rahastada laevadel kasutatavaid 
mõõteseadmeid;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et rohkem kui pool ELi tarnitavatest kalandustoodetest on 
pärit rahvusvahelistest vetest ja kolmandate riikide majandusvöönditest; rõhutab, et 
säästva kalanduse edendamine ELi poolt kolmandate riikide vetes on ELi kalalaevastiku 
ning ELi ja kolmandate riikide rannakogukondade jõukuse, kalavarude ja 
merekeskkonna säilitamise, kohalike tööstusharude arendamise, kalapüügi, -töötlemise 
ja -kaubanduse poolt loodavate töökohtade ning kalanduse panuse tõttu toiduga 
kindlustatusesse väga oluline; tuletab meelde säästva kalapüügi partnerluslepingute ja 
laiemalt ühise kalanduspoliitika välismõõtme strateegilist tähtsust; on seisukohal, et 
2020. aasta eelarves tuleb tagada piisavad ja usaldusväärsed vahendid ning praegust 
eelarvet ei tohiks kärpida, et oleks võimalik täita rahvusvaheliste kalapüügilepingutega 
seotud kohustused ja tagada liidu osalus piirkondlikes kalavarude majandamise 
organisatsioonides;

6. tuletab meelde, et EL osaleb rahvusvahelistes kokkulepetes, nagu Pariisi kokkulepe ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid, sealhulgas 14. eesmärk, mis puudutab ookeanide, 
merede ja mereressursside kaitset ja säästvat kasutamist, et tagada kestlik areng, ning et 
EL peab jätkuvalt täitma kohustusi oma poliitikavaldkondade, eelkõige ühise 
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kalanduspoliitika arendamisel;

7. tuletab meelde, et üks ühise kalanduspoliitika eesmärke on aidata kaasa ELi toiduga 
kindlustatuse tagamisele; tuletab meelde, et märkimisväärne osa ELis tarbitavatest 
kalandustoodetest on imporditud; rõhutab, et selle eesmärgi saavutamisel ja ELi 
sõltuvuse vähendamiseks kalandustoodete impordist on üha suuremat tähtsust 
omandamas vesiviljelus;

8. rõhutab, et 2020. aasta eelarves tuleks erilist tähelepanu pöörata rahalistele vahenditele, 
mida on vaja, et toetada kalandussektorit lossimiskohustuse kavade rakendamisel;

9. kinnitab rannalähedaseks ja väikesemahuliseks püügiks kasutatavate laevade tähtsust; 
rõhutab, et selles sektoris tegutseb peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see annab peaaegu poole kalandussektori tööhõivest ning on seetõttu 
paljudes rannikualade kogukondades mitte üksnes majanduslikult, vaid ka sotsiaalselt 
oluline tegur; märgib, et väikesemahulise rannapüügi sektori ettevõtjad on heas 
seisundis kalavarudest kui oma peamisest sissetulekuallikast eriti sõltuvad;

10. rõhutab, et kalapüük on püügist eriti suurel määral sõltuvate kohalike kogukondade ning 
teatavate merepiirkondade (nagu ranniku- ja saarepiirkonnad) jaoks nii sotsiaalses kui 
ka majanduslikus mõttes väga oluline; tuletab meelde, et selliste piirkondade 
kalandusettevõtjatel on sageli lisakulusid ja neid mõjutavad püsivalt ebasoodsad 
looduslikud tingimused, mistõttu neid tuleks toetada lisavahenditega;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama kalandusest sõltuvaid kogukondi oma 
tegevuse mitmekesistamisel muude merendustegevuse valdkondadega, näiteks turism, 
merekeskkonna kaitse, andmete kogumine ja uurimistegevus, aidates neid lisada 
rohkem väärtust oma kalandustegevusele ja pakkudes näiteks vajalikke stiimuleid;

12. märgib, et praeguste mitmeaastaste kavade vastuvõtmine ja uute tehniliste meetmete 
rakendamine, et aidata kaasa kestlikul tasemel kalapüügi saavutamisele, nõuab piisavate 
rahaliste vahenditega toetatavat tugevat kontrollipoliitikat;

13. tuletab meelde, kui tähtis ja vajalik on kestlikkuse piisava taseme säilitamiseks see, et 
püügi vähendamist puudutavate haldusotsustega kaasneksid sotsiaalsed ja 
majanduslikud meetmed;

14. tuletab meelde, et Euroopa Kalanduskontrolli Ametil on ühise kalanduspoliitika 
koordineerimisel ja elluviimisel väga tähtis roll ning seetõttu tuleks praegune 
rahastamise tase säilitada;

15. rõhutab plastist mereprügi probleemi; on veendunud, et tuleks teha täiendavaid 
pingutusi ja eraldada piisavad vahendid selleks, et plasttoodete mõju vähendamist merel 
käsitlevate asjakohaste reeglite järgimine oleks tagatud;

16. juhib tähelepanu Ühendkuningriigi praegusele kavatsusele Euroopa Liidust lahkuda, 
mis mõjutab EMKFi (2014–2020) rakendamist; juhib tähelepanu sellele, et Brexiti tõttu 
on uue eelarveraamistiku loomine ajavahemikuks 2021–2027 äärmiselt oluline; on 
seisukohal, et sellest olukorrast väljatulekuks vajab liidu eelarve suuremat paindlikkust; 
märgib, et mingil juhul ei tohi Brexit viia praeguse Euroopa Merendus- ja 
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Kalandusfondi (2014–2027) rahaliste vahendite vähendamiseni; nõuab hoopis, et 
2021.–2027. aasta eelarvet suurendataks, et ettevõtjad suudaksid Brexiti tõsiste 
tagajärgedega toime tulla;

17. rõhutab, et kuus aastat pärast praeguse fondi heakskiitmist on 2014.–2020. aasta EMKFi 
rakendamise tase väga madal ning komisjon ja liikmesriigid peavad kiirendama 
juhtimis- ja kontrolliprotsesse ning leevendama halduskoormust, et sektori kasu sellest 
fondist oleks asjakohane ja õigeaegne;

18. viitab vajadusele suurendada rahalisi vahendeid nõuandekomisjonidele, pidades silmas 
määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 18 osutatud piirkondadeks jaotamise poliitika 
kohaselt neile antud suuremaid ülesandeid ja seda, et nad on mitmeaastastes 
majandamiskavades ja uues tehniliste meetmete määruses üha tähtsamal kohal;

19. tuletab meelde kalurite kui mere valvurite rolli ja kutsub komisjoni üles nägema 
sihtotstarbeliselt ette piisavaid rahalisi vahendeid meetmete jaoks, mis hõlbustavad 
püügitegevuse integreerimist keskkonnakaitseteenustega, näiteks plastiku kogumine 
merel, veeproovide võtmine ja teadlaste pardale võtmine, vähendades nii mõju 
kalavarudele;
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TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS
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