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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, 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 jätkusuutliku 
kalanduse kokkulepetesse;

2. on seisukohal, et olulisi edusamme on tehtud merekeskkonna bioloogiliste ressursside 
usaldusväärsete andmete täiendamisel; 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 
rahvusvaheliste kui ka liikmesriikide teadusasutuste jaoks;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et rohkem kui pool ELi tarnitavatest kalandustoodetest on 
pärit rahvusvahelistest vetest ja kolmandate riikide majandusvöönditest; on seisukohal, 
et 2020. aasta eelarve jaoks tuleb eraldada piisavad ja usaldusväärsed eelarvevahendid, 
et täita rahvusvahelisi kalanduskokkulepetega seotud kohustusi ja arendada liidu osalust 
piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides;

4. tuletab meelde, et vesiviljelus on muutumas üha olulisemaks elemendiks eesmärgi 
puhul tulla toime kalandustoodete suureneva tarbimisega ELis;

5. rõhutab, et 2020. aasta eelarves tuleks erilist tähelepanu pöörata rahalistele vahenditele, 
mis on ette nähtud laevastiku abistamiseks lossimiskohustuse kavade sujuval 
rakendamisel;

6. kinnitab rannalähedaseks ja väikesemahuliseks püügiks kasutatavate laevade tähtsust, 
rõhutab, et selles sektoris tegutseb peaaegu 75% kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu poole kalandussektori tööhõivest; märgib, et 
väikesemahulise rannapüügi sektori ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest sissetulekuallikast;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles aitama kalandusest sõltuvaid kogukondi oma 
majanduse mitmekesistamisel muude merendustegevuse valdkondadega – nagu turism – 
ning aitama neid lisaväärtuse andmisel oma kalandustegevustele;

8. märgib, et praeguste mitmeaastaste kavade vastuvõtmine ja uute tehniliste meetmete 
rakendamine, et aidata kaasa säästval tasemel kalapüügi saavutamisele, nõuab tugevat 
kontrollipoliitikat, mida toetatakse piisavate rahaliste vahenditega;

9. rõhutab, et Euroopa Kalanduskontrolli Ametil on väga tähtis roll ühise kalanduspoliitika 
koordineerimisel ja elluviimisel; juhib tähelepanu, et see peab ka eelarves kajastuma;
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10. juhib tähelepanu Ühendkuningriigi otsusele lahkuda Euroopa Liidust, mis mõjutab 
EMKFi (2014–2020) rakendamist; juhib tähelepanu, et tulenevalt Brexitist on ülimalt 
oluline uue eelarveraamistiku loomine ajavahemikuks 2021–2027; on seisukohal, et uue 
olukorraga toimetulemiseks on liidu eelarves vaja suuremat paindlikkust;

11. rõhutab, et kuus aastat pärast praeguse fondi vastuvõtmist on EMKFi 2014.–2020. aasta 
rakendamise tase väga madal, ning et komisjon ja liikmesriigid peavad kiirendama 
juhtimis- ja kontrolliprotsesse ning leevendama halduskoormust, et tagada sektori jaoks 
asjakohane ja õigeaegne kasu.


