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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0390),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2, artikli 91 lõiget 1, artikli 100 lõiget 2, artikli 173 lõiget 3, artiklit 175, artiklit 
188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 lõiget 2, artikli 195 lõiget 2 ja artiklit 349, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0270/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohast 
29. märtsi 2017. aasta ametlikku teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja 
astuda,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... 2018. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 16. mai 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C …………., lk …...
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse kohaste 
rahastamisliikide ja rakendusmeetodite 
valimisel tuleks lähtuda sellest, kas nende 
kaudu on võimalik täita meetmete jaoks 
seatud prioriteete ja saavutada tulemusi, 
võttes eelkõige arvesse kontrollimise kulu, 
halduskoormust ja täitmata jätmise 
prognoositud riski. See peaks hõlmama 
ühekordsete maksete, kindlasummaliste 
maksete ja ühikukulude, samuti määruse 
(EL) nr [määrus, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju] artikli 125 lõikes 1 
osutatud kuludega mitteseotud rahastamise 
kasutamise kaalumist.

(7) Käesoleva määruse kohaste 
rahastamisliikide ja rakendusmeetodite 
valimisel tuleks lähtuda sellest, kas nende 
kaudu on võimalik täita meetmete jaoks 
seatud prioriteete ja saavutada tulemusi, 
võttes eelkõige arvesse kontrollimise kulu, 
halduskoormust ja täitmata jätmise riski. 
See peaks hõlmama ühekordsete maksete, 
kindlasummaliste maksete ja ühikukulude, 
samuti määruse (EL) nr [määrus, mis 
käsitleb liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju] artikli 125 
lõikes 1 osutatud kuludega mitteseotud 
rahastamise kasutamise kaalumist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstist järeldub, et nõuete rikkumist on alati oodata.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi eelarve peaks 
jooksevhindades olema 6 140 000 000
eurot. EMKFi vahendid tuleks jagada 
eelarve jagatud, otseseks ja kaudseks 
täitmiseks. 5 311 000 000 eurot tuleks 
eraldada eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks ning 829 000 000
eurot eelarve otsese ja kaudse täitmise alla 

(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi eelarvet tuleks 
hoida samal tasemel nagu ajavahemikul 
2014–2020. See peaks jooksevhindades 
olema 6 400 000 000 eurot. EMKFi 
vahendid tuleks jagada eelarve jagatud, 
otseseks ja kaudseks täitmiseks. 90 % 
EMKFi kogueelarvest (5 760 000 000
eurot) tuleks eraldada eelarve jagatud 
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kuuluvaks toetuseks. Selleks et tagada 
eelkõige ÜKP eesmärkide saavutamise 
stabiilsus, peaks 2021–2027 programmitöö 
perioodi eelarve jagatud täitmise riiklike 
eraldiste määratlus tuginema EMKFi 
2014–2020 osakaaludele. Konkreetsed 
summad tuleks reserveerida 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
kontrolliks ja täitmise tagamiseks ning 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks 
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, samas kui püügitegevuse 
erakorraliseks peatamiseks ja püsivaks 
lõpetamiseks ettenähtud summasid tuleks 
piirata.

täitmise alla kuuluvaks toetuseks ning 
10 % (640 000 000 eurot) eelarve otsese ja 
kaudse täitmise alla kuuluvaks toetuseks. 
Selleks et tagada eelkõige ÜKP eesmärkide 
saavutamise stabiilsus, peaks 2021–2027 
programmitöö perioodi eelarve jagatud 
täitmise riiklike eraldiste määratlus 
tuginema EMKFi 2014–2020 osakaaludele. 
Konkreetsed summad tuleks reserveerida 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
kontrolliks ja täitmise tagamiseks ning 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks 
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, samas kui püügitegevuse 
ajutiseks peatamiseks ja püsivaks 
lõpetamiseks ettenähtud summasid tuleks 
piirata.

__________________ __________________

6 ELT C […], […], lk […]. 6 ELT C […], […], lk […].

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori poolne rahastamine on tulevaste probleemide, nagu lossimiskohustus, Brexiti 
tagajärjed, maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2020. aastaks, laevastiku ümberkorraldamine, 
pidevalt vananev laevastik ja tööjõupuudus, lahendamiseks vajalikum kui kunagi varem. 
Seepärast on hädavajalik edasipüüdlike eesmärkidega kalandusfond, mille eelarveeraldis on 
vähemalt sama suur kui praegune. Seega tuleks säilitada eelmise fondi eelarve ning eraldada 
sama suur osa eelarve jagatud täitmiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EMKF peaks tuginema neljale 
prioriteedile: säästva kalapüügi ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise
edendamine; liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine konkurentsivõimelise ja 
säästva vesiviljeluse ja turgude kaudu; 
säästva sinise majanduse kasvu 
võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade soodustamine; 

(10) EMKF peaks tuginema neljale 
prioriteedile: säästva kalapüügi 
edendamine, et saada majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu; liidu 
toiduga kindlustatuse parandamine 
konkurentsivõimelise ja säästva kalanduse, 
vesiviljeluse ja turgude kaudu; säästva 
sinise majanduse kasvu võimaldamine ja 
jõukate rannikukogukondade 
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rahvusvahelise ookeanide majandamise 
tugevdamine ning ohutute, turvaliste, 
puhaste ja säästvalt majandatud merede ja 
ookeanide tagamine. Neid prioriteete tuleks 
püüda saavutada eelarve jagatud, otsese ja 
kaudse täitmise teel.

soodustamine; rahvusvahelise ookeanide 
majandamise tugevdamine ning ohutute, 
turvaliste, puhaste ja säästvalt majandatud 
merede ja ookeanide tagamine. Neid 
prioriteete tuleks püüda saavutada eelarve 
jagatud, otsese ja kaudse täitmise teel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud EMKFi üks prioriteete on toiduga kindlustatuse toetamine liidus. 
Euroopa toiduga kindlustatusele aitavad kaasa nii kalandus kui ka vesiviljelus ning seda 
tuleks tunnustada ja neid veelgi edendada. Selle prioriteedi raames peab EL tagama 
majanduslikult elujõulise ja konkurentsivõimelise kalandus- ja vesiviljelussektori.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) 2020. aasta järel peaks EMKF 
põhinema lihtsustatud ülesehitusel, mille 
raames ei kasutata liidu tasandil eelnevalt 
kindlaks määratud meetmeid ega 
üksikasjalikke rahastamiskõlblikkuse 
eeskirju ülemäära ettekirjutaval viisil. Selle 
asemel tuleks iga prioriteedi all kirjeldada 
laiu toetusvaldkondi. Liikmesriigid peaksid 
seega koostama oma programmid, milles 
esitatakse prioriteetide täitmise sobivaimad 
viisid. Mitmeid liikmesriikide poolt 
kõnealuste programmide raames sõnastatud 
meetmeid võiks toetada käesolevas 
määruses ja määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
eeskirjade kohaselt, tingimusel et need on 
hõlmatud käesolevas määruses määratletud 
toetusvaldkondadega. Sellest hoolimata on 
vaja koostada loetelu 
rahastamiskõlbmatutest toimingutest, et 
vältida kahjulikku mõju kalavarude 
kaitsele, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
üldine keeld. Lisaks peaksid laevastikuga 
seotud investeeringud ja hüvitised täielikult 

(11) 2020. aasta järel peaks EMKF 
põhinema lihtsustatud ülesehitusel, mille 
raames ei kasutata liidu tasandil eelnevalt 
kindlaks määratud meetmeid ega 
üksikasjalikke rahastamiskõlblikkuse 
eeskirju ülemäära ettekirjutaval viisil. Selle 
asemel tuleks iga prioriteedi all kirjeldada 
laiu toetusvaldkondi. Liikmesriigid peaksid 
seega koostama oma programmid, milles 
esitatakse prioriteetide täitmise sobivaimad 
viisid. Mitmeid liikmesriikide poolt 
kõnealuste programmide raames sõnastatud 
meetmeid võiks toetada käesolevas 
määruses ja määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
eeskirjade kohaselt, tingimusel et need on 
hõlmatud käesolevas määruses määratletud 
prioriteetidega. Sellest hoolimata on vaja 
koostada loetelu rahastamiskõlbmatutest 
toimingutest, et vältida kahjulikku mõju 
kalavarude kaitsele, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
üldine keeld. Lisaks peaksid laevastikuga 
seotud investeeringud ja hüvitised täielikult 
sõltuma nende kooskõlast ÜKP kaitse-
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sõltuma nende kooskõlast ÜKP kaitse-
eesmärkidega.

eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, et „toetusvaldkondi“ nimetatakse EMKFi iga nelja prioriteedi all. EMKFist 
peaks olema võimalik toetada meetmeid, mis on hõlmatud ühes (või mitmes) prioriteedis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EMKF peaks aitama kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele. 
Kõnealust panust tuleks jälgida liidu 
keskkonnamarkerite rakendamise teel ning 
sellest tuleks korrapäraselt aru anda 
hindamiste ja iga-aastaste 
tulemusaruannete raames.

(14) EMKF peaks aitama kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele ÜKP 
raamistikus. Kõnealust panust tuleks 
jälgida liidu keskkonnamarkerite 
rakendamise teel ning sellest tuleks 
korrapäraselt aru anda hindamiste ja iga-
aastaste tulemusaruannete raames.

Or. en

Selgitus

EMKF peaks aitama kaasa ELi keskkonnaeesmärkidele, kuid mitte ükskõik millistele. Neil 
peab olema seos kalanduse ja vesiviljelusega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruses (EL) nr 1380/2013 
osutatud ÜKP eritingimustega 
tegelemiseks ja ÜKP eeskirjade järgimisele 
kaasaaitamiseks tuleks kehtestada 
määruses (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
edasilükkamise, peatamise ja
finantskorrektsioonide eeskirjade 
lisasätted. Kui liikmesriik või toetusesaaja 

(16) Määruses (EL) nr 1380/2013 
osutatud ÜKP eritingimustega 
tegelemiseks ja ÜKP eeskirjade järgimisele 
kaasaaitamiseks tuleks kehtestada 
määruses (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
edasilükkamise, peatamise ja 
finantskorrektsioonide eeskirjade 
lisasätted. Kui liikmesriik või toetusesaaja 
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ei ole täitnud oma ÜKP kohustusi või kui 
komisjonil on tõendeid, mis viitavad
sellisele täitmata jätmisele, peaks 
komisjonil olema ettevaatusabinõuna
õigus maksetähtaegu edasi lükata. Lisaks 
maksetähtaegade edasilükkamise 
võimalusele ja selleks, et vältida ilmset 
riski maksta välja rahastamiskõlbmatuid 
kulusid, peaks komisjonil olema õigus 
peatada maksed ja kehtestada 
finantskorrektsioonid juhul, kui liikmesriik 
on jätnud ÜKP eeskirjad olulisel määral 
täitmata.

ei ole täitnud oma ÜKP kohustusi või kui 
komisjonil on tõendeid, mis kinnitavad 
sellist täitmata jätmist, peaks komisjonil 
olema õigus maksetähtaegu ajutiselt edasi 
lükata. Lisaks maksetähtaegade 
edasilükkamise võimalusele ja selleks, et 
vältida ilmset riski maksta välja 
rahastamiskõlbmatuid kulusid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada maksed ja 
kehtestada finantskorrektsioonid juhul, kui 
liikmesriik on jätnud ÜKP eeskirjad 
olulisel määral täitmata.

Or. en

Selgitus

Maksetähtaegade ajutiseks edasilükkamiseks peab kohustuste täitmata jätmine olema 
tõendatud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ÜKP elluviimisel on äärmiselt 
tähtis kalapüügi kontroll. Seega tuleks 
EMKFist toetada eelarve jagatud täitmise 
puhul liidu kalapüügi kontrollisüsteemi 
väljatöötamist ja rakendamist, mis on ette 
nähtud nõukogu määruses (EÜ) nr 
1224/2009 (edaspidi „kontrollimäärus“)8.
Konkreetset toetust EMKFist õigustavad 
kontrollimääruse läbivaatamisega ette 
nähtud teatavad kohustused, mis 
seonduvad järgmisega: kohustuslikud 
laevade liikumistee kindlakstegemise ja 
elektroonilised laevaettekannete 
süsteemid väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevates laevades, kohustuslikud 
elektroonilised kaugseiresüsteemid ning 
kohustuslik mootori tõukejõu pideva 
mõõtmise ja salvestamise süsteem. Lisaks 
saaks liikmesriikide investeeringuid 
kontrolliseadmetesse kasutada ka 

(23) ÜKP elluviimisel on äärmiselt 
tähtis kalapüügi kontroll. Seega tuleks 
EMKFist toetada eelarve jagatud täitmise 
puhul liidu kalapüügi kontrollisüsteemi 
väljatöötamist ja rakendamist, mis on ette 
nähtud nõukogu määruses (EÜ) nr 
1224/2009 (edaspidi „kontrollimäärus“)8. 
Lisaks saaks liikmesriikide investeeringuid 
kontrolliseadmetesse kasutada ka 
mereseireks ja koostööks 
rannikuvalveülesannete täitmisel.
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mereseireks ja koostööks 
rannikuvalveülesannete täitmisel.

__________________ __________________

8 Nõukogu 20. novembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega 
luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise 
tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 
847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 
811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr
2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 
388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 
676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 
1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) 
nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 
1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

8 Nõukogu 20. novembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega 
luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise 
tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 
847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 
811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 
2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 
388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 
676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 
1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) 
nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 
1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

Or. en

Selgitus

Kontrollimääruse läbivaatamine ei ole lõppenud. Seetõttu tuleks hoiduda viidetest sätetele, 
milles kaasseadusandjad ei ole kokku leppinud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Võttes arvesse probleeme ÜKP 
kaitse-eesmärkide saavutamisel, peaks 
olema võimalik EMKFist toetada 
meetmeid kalavarude majandamiseks ja 
kalalaevastike haldamiseks. Seoses sellega 
on mõnikord vaja jätkuvalt toetada 
laevastike kohandamist teatavates 
laevastiku segmentides ja 
merepiirkondades. See toetus tuleks 
kindlalt suunata merekeskkonna 
bioloogiliste ressursside kaitsele ja 
säästvale kasutamisele ning selle eesmärk 
peaks olema saavutada tasakaal 
püügivõimsuse ja olemasolevate 
püügivõimaluste vahel. Seetõttu peaks 

(26) Võttes arvesse probleeme ÜKP 
eesmärkide saavutamisel, peaks olema 
võimalik EMKFist toetada meetmeid 
kalavarude majandamiseks ja 
kalalaevastike haldamiseks. Seoses sellega
on mõnikord vaja jätkuvalt toetada 
laevastike kohandamist teatavates 
laevastiku segmentides ja 
merepiirkondades. See toetus tuleks 
kindlalt suunata merekeskkonna 
bioloogiliste ressursside kaitsele ja 
säästvale kasutamisele ning selle eesmärk 
peaks olema saavutada tasakaal 
püügivõimsuse ja olemasolevate 
püügivõimaluste vahel. Seetõttu peaks 
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olema võimalik EMKFist toetada 
püügitegevuse püsivat lõpetamist 
laevastiku segmentides, kus püügivõimsus 
ei ole tasakaalus olemasolevate 
püügivõimalustega. Selline toetus peaks 
olema vahendiks tegevuskavades, milles 
käsitletakse kindlaksmääratud struktuurse 
liigse püügivõimsusega laevastiku 
segmentide kohandamist vastavalt määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikele 4 ning 
mida tuleks rakendada kas kalalaeva 
lammutamise või kasutusest kõrvaldamise 
ja muuks tegevuseks ümberseadistamise 
teel. Kui ümberseadistamine suurendaks 
harrastuskalapüügi survet 
mereökosüsteemile, tuleks toetust anda 
üksnes siis, kui see on kooskõlas ÜKP ja 
asjakohaste mitmeaastaste kavade 
eesmärkidega. Selleks et tagada laevastiku 
struktuurilise kohandamise kooskõla 
kaitse-eesmärkidega, peaks püügitegevuse 
püsiva lõpetamise toetamine olema 
rangelt tingimuslik ja seotud tulemuste 
saavutamisega. Seetõttu tuleks selle 
rakendamisel kasutada üksnes 
rahastamist, mis ei ole seotud kuludega, 
nagu on ette nähtud määruses (EL) nr 
[määrus, millega kehtestatakse 
ühissätted]. Selle mehhanismi kohaselt ei 
tohiks komisjon maksta liikmesriikidele 
hüvitist püügitegevuse püsiva lõpetamise 
eest tegelikult kantud kulude alusel, vaid 
tingimuste täitmise ja tulemuste 
saavutamise alusel. Selleks peaks 
komisjon kehtestama delegeeritud 
õigusaktiga sellised tingimused, mis 
peaksid olema seotud ÜKP kaitse-
eesmärkide saavutamisega.

olema võimalik EMKFist toetada 
püügitegevuse püsivat lõpetamist 
laevastiku segmentides, kus püügivõimsus 
ei ole tasakaalus olemasolevate 
püügivõimalustega. Selline toetus peaks 
olema vahendiks tegevuskavades, milles 
käsitletakse kindlaksmääratud struktuurse 
liigse püügivõimsusega laevastiku 
segmentide kohandamist vastavalt määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikele 4 ning 
mida tuleks rakendada kas kalalaeva 
lammutamise või kasutusest kõrvaldamise 
ja muuks tegevuseks ümberseadistamise 
teel. Kui ümberseadistamine suurendaks 
harrastuskalapüügi survet 
mereökosüsteemile, tuleks toetust anda 
üksnes siis, kui see on kooskõlas ÜKP ja 
asjakohaste mitmeaastaste kavade 
eesmärkidega. Selle mehhanismi kohaselt 
peaks komisjon maksma liikmesriikidele 
hüvitist püügitegevuse püsiva lõpetamise 
eest tegelikult kantud kulude alusel.

Or. en

Selgitus

ÜKP eesmärkide hulka kuuluvad nii kalavarude ja ökosüsteemide kaitse kui ka majanduslikud 
ja sotsiaalsed eesmärgid. Väljajäetud lõik tekitaks õiguslikku ebakindlust, mistõttu 
liikmesriigid hoiduksid sellise tegevuse jaoks toetust taotlemast.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Püügitegevuse suurt 
ettenägematust arvesse võttes võivad 
erakorralised asjaolud põhjustada 
kaluritele märkimisväärset majanduslikku 
kahju. Nende tagajärgede leevendamiseks
peaks olema võimalik EMKFist toetada 
hüvitise maksmist püügitegevuse 
erakorralise peatamise eest, mis on 
tingitud teatavatest kaitsemeetmetest, nt 
mitmeaastased kavad, kalavarude kaitse ja 
säästva kasutamise eesmärgid, meetmed 
kalalaevade püügivõimsuse kohandamiseks 
olemasolevatele püügivõimalustele ja 
tehnilised meetmed, erakorraliste meetmete 
rakendamisest, säästva kalapüügi 
partnerluslepingu kohaldamise katkemisest 
vääramatu jõu tõttu, loodusõnnetusest või 
keskkonnajuhtumist. Toetust tuleks anda 
ainult siis, kui nimetatud asjaolude mõju 
kaluritele on märkimisväärne, näiteks kui 
asjaomase laeva äritegevus on vähemalt 
90 järjestikuse päeva jooksul peatatud ja 
kui peatamisest tulenevad majanduslikud 
kahjud moodustavad kindlaksmääratud 
ajavahemikus üle 30 % asjaomase 
ettevõtja keskmisest aastakäibest. Sellise 
toetuse andmise tingimuste puhul tuleks 
arvesse võtta angerjapüügi eripärasid.

(27) Peaks olema võimalik EMKFist 
toetada hüvitise maksmist püügitegevuse 
ajutise peatamise eest, mis on tingitud 
teatavatest kaitsemeetmetest, nt 
bioloogilise taastumise ajad, 
mitmeaastased kavad, kalavarude kaitse ja 
säästva kasutamise eesmärgid, meetmed 
kalalaevade püügivõimsuse kohandamiseks 
olemasolevatele püügivõimalustele ja 
tehnilised meetmed, erakorraliste meetmete 
rakendamisest, säästva kalapüügi 
partnerluslepingu kohaldamise katkemisest 
või pikendamata jätmisest, 
loodusõnnetusest või keskkonnajuhtumist. 
Sellise toetuse andmise tingimuste puhul 
tuleks arvesse võtta angerjapüügi 
eripärasid.

Or. en

Selgitus

Toetus ajutise peatamise eest on täitnud kalavarude seisundi parandamisel olulist osa, 
eelkõige keeluaegade puhul, hüvitades samal ajal kaluritele osaliselt nende sissetuleku 
kaotuse. Kavandatud meede on siiski liiga ettekirjutuslik ja jäik. Komisjon pakub välja kaks 
uut nõuet, mida eelmises EMKFi määruses ei olnud. Meede ei taga oma kavandatud kujul 
piisavat paindlikkust.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Väikesemahuline rannapüük 
toimub kalalaevadega, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid. Selles sektoris tegutseb 
peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu 
poole kalandussektori tööhõivest. 
Väikesemahulise rannapüügi sektori 
ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest 
sissetulekuallikast. Seetõttu tuleks EMKFi 
rakendamisel võimaldada nende 
sooduskohtlemist 100 % abi osatähtsuse 
määraga, sealhulgas kontrolli ja täitmise 
tagamisega seotud tegevuse eest, 
eesmärgiga soodustada säästvaid 
kalapüügitavasid. Samuti tuleks toetuse 
teatavad valdkonnad reserveerida 
väikesemahulisele püügile laevastiku 
segmendis, kus püügivõimsus on 
tasakaalus olemasolevate 
kalapüügivõimalustega, nt kasutatud laeva 
ostmiseks ja laevamootori asendamiseks 
või moderniseerimiseks. Peale selle 
peaksid liikmesriigid lisama oma 
programmi väikesemahulise rannapüügi 
tegevuskava, mille täitmist tuleks jälgida 
näitajate alusel, millele tuleks kehtestada 
vahe-eesmärgid ja sihttasemed.

(28) Väikesemahuline rannapüük 
toimub kalalaevadega, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid. Selles sektoris tegutseb 
peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu 
poole kalandussektori tööhõivest. 
Väikesemahulise rannapüügi sektori 
ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest 
sissetulekuallikast. Seetõttu tuleks EMKFi 
rakendamisel võimaldada nende 
sooduskohtlemist 100 % abi osatähtsuse 
määraga, sealhulgas kontrolli ja täitmise 
tagamisega seotud tegevuse eest, 
eesmärgiga soodustada säästvaid 
kalapüügitavasid. Samuti tuleks toetuse 
teatavad valdkonnad reserveerida 
väikesemahulisele püügile laevastiku 
segmendis, kus püügivõimsus on 
tasakaalus olemasolevate 
kalapüügivõimalustega. Peale selle peaksid 
liikmesriigid lisama oma programmi 
tegevuskava, milles nähakse ette 
väikesemahulise rannapüügi säilitamise, 
edendamise ja säästva arengu toetamine 
ja mille täitmist tuleks jälgida näitajate 
alusel, millele tuleks kehtestada vahe-
eesmärgid ja sihttasemed. Võttes lisaks 
arvesse ülimalt mitmekesist 
kalapüügilaevastikku liidu eri 
merebasseinides, peaks liikmesriikidel 
olema võimalik kohandada oma 
programmides mõistet „väikesemahuline 
rannapüük“, võttes nõuetekohaselt 
arvesse merel viibitud aega, kaugust 
rannikust, püügivahendite liiki ja seoseid 
kohalike kogukondadega.

Or. en
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Selgitus

Riiklikes tegevuskavades tuleks ette näha väikesemahulise kalapüügi toetus. Väikese mahu 
määratlusest: FAO määratleb „väiketootjad“ kui „tootjad, kelle erinevus tööstuslikest 
tootjatest seisneb väikeses mahus. Tegelikult on väike- ja suurtootjate vaheline piir 
meelevaldne. Ühes riigis või piirkonnas väikesemahuliseks peetav loetakse teises 
suuremahuliseks“. Väikesemahulise rannapüügi kogu ELi hõlmava määratluse kehtestamine 
võib erinevate tõlgenduste tõttu liikmesriikide riigisiseses kontekstis tuua kaasa 
diskrimineerimise.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Äärepoolseimad piirkonnad, mida 
on käsitletud komisjoni 24. oktoobri 2017. 
aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“,10 peavad toime tulema 
kaugusest, topograafiast ja kliimast 
tulenevate konkreetsete probleemidega, 
nagu on märgitud aluslepingu artiklis 349, 
ja neil on ka spetsiifilised ressursid säästva 
sinise majanduse arendamiseks. Seetõttu 
tuleks iga äärepoolseima piirkonna kohta 
lisada asjaomaste liikmesriikide programmi 
säästva sinise majanduse sektorite arengu, 
sealhulgas kalavarude ja vesiviljeluse 
säästva kasutamise tegevuskava ning 
reserveerida nende tegevuskavade 
elluviimise toetamiseks rahalised vahendid. 
Samuti peaks olema võimalik EMKFist 
toetada nende lisakulude hüvitamist, mida 
äärepoolseimad piirkonnad kannavad oma 
asukoha ja saarelise asendi tõttu. Sellele 
toetusele tuleks kehtestada ülempiir 
protsendina kogueraldisest. Lisaks tuleks 
äärepoolseimate piirkondade puhul 
kohaldada kõrgemat abi osatähtsuse määra 
kui teistsuguste toimingute puhul.

(29) Äärepoolseimad piirkonnad peavad 
toime tulema kaugusest, topograafiast ja 
kliimast tulenevate konkreetsete 
probleemidega, nagu on märgitud 
aluslepingu artiklis 349, ja neil on ka 
spetsiifilised ressursid säästva sinise 
majanduse arendamiseks. Seetõttu tuleks 
iga äärepoolseima piirkonna kohta lisada 
asjaomaste liikmesriikide programmi 
säästva sinise majanduse sektorite arengu, 
sealhulgas kalavarude ja vesiviljeluse 
säästva kasutamise tegevuskava ning 
reserveerida nende tegevuskavade 
elluviimise toetamiseks rahalised vahendid. 
Samuti peaks olema võimalik EMKFist 
toetada nende lisakulude hüvitamist, mida 
äärepoolseimad piirkonnad kannavad oma 
kõrvalise asukoha ja saarelise asendi tõttu. 
Programmitöö perioodil 2014–2020 
saadud kogemused nõuavad lisakulude 
kava kohase hüvitamise lihtsustatud 
rakendamist toetusesaajate huvides, 
kooskõlas komisjoni 
lihtsustamiseesmärgiga. Liikmesriikidel 
peaks olema rohkem paindlikkust, et 
muuta oma eraldist eelarveperioodil. 
Lisaks tuleks äärepoolseimate piirkondade 
puhul kohaldada kõrgemat abi osatähtsuse 
määra kui teistsuguste toimingute puhul.
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__________________

10 COM(2017) 623.

Or. en

Selgitus

Aluslepingu artikliga 349 lubatakse võtta äärepoolseimates piirkondades erimeetmeid. Need 
meetmed võivad hõlmata kalanduspoliitikat, riigiabi ja struktuurifondide kasutamise 
tingimusi. Perioodi 2014–2020 lisakulude hüvitamise rakendamise kogemustest tuleb õppida, 
et selle olulise kava toetusesaajad saaksid õiglast hüvitist, mis vastab nende lisakulude 
tasemele. Lõpuks ei põhjenda miski lisakulude hüvitamise ülempiiri kehtestamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Äärepoolseimate piirkondade 
kalandussektori ellujäämise tagamiseks 
ning kooskõlas säästva arengu eesmärgis 
nr 14 nimetatud väikesaarte ja -
territooriumite erikohtlemise põhimõttega 
peaks olema võimalik toetada EMKFist 
ELi toimimise lepingu artikli 349 kohaselt 
äärepoolseimate piirkondade 
väikesemahulise ja traditsioonilise 
kaalpüügiga tegelevate laevade 
uuendamist, 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. Kõnealune 
kalalaevastiku uuendamine ei tohiks 
ületada kinnitatud püügivõimsuse 
ülemmäärasid, peaks piirduma vanade 
aluste väljavahetamisega sama arvu uute 
vastu ning peaks võimaldama säästvat 
kalapüüki ja maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse eesmärgi täitmist. EMKFist 
peaks olema võimalik toetada seotud 
meetmeid, nagu traditsioonilise ja 
väikesemahulise kalapüügi laevadele 
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spetsialiseerunud väikeste laevatehaste 
ehitamine ja uuendamine 
äärepoolseimates piirkondades, teki 
renoveerimine või uuringud.

Or. en

Selgitus

Kui ressursid võimaldavad, tuleb avaliku sektori vahendid eraldada väikesemahulise ja 
traditsioonilise kalapüügi ajakohastamiseks. Mõnes äärepoolseimas piirkonnas koosneb 
laevastik praegu mootorita puupiroogidest ja rikkalikud (enamasti pelaagilised) 
rannikulähedased kalavarud jäävad kasutamata.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Selleks et leevendada 
äärepoolseimate piirkondade eespool 
nimetatud eriomaseid piiranguid ja 
tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 
349, peaks olema võimalik anda riigiabi 
lihtsustatud korras.

Or. en

Selgitus

Aluslepingu artiklis 349 ette nähtud meetmed võivad hõlmata kalanduspoliitikat, riigiabi ja 
struktuurifondide kasutamise tingimusi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) EMKFist peaks olema võimalik 
toetada vesiviljeluse, sealhulgas magevee 
vesiviljeluse edendamist ja kestlikku 
arengut veeloomade ja -taimede 
kasvatamiseks toidu ja muu tooraine 
tootmise nimel. Mõnes liikmesriigis 

(32) EMKFist peaks olema võimalik 
toetada vesiviljeluse, sealhulgas magevee 
vesiviljeluse edendamist ja kestlikku 
arengut veeloomade ja -taimede 
kasvatamiseks toidu ja muu tooraine 
tootmise nimel, suurendades muu hulgas 
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kasutatakse jätkuvalt keerukaid 
haldusmenetlusi, näiteks alale juurdepääsu 
piiranguid ja koormavad loamenetlusi, 
mille tõttu sektoril on keeruline parandada 
kasvatatud toodete kuvandit ja 
konkurentsivõimet. Toetus peaks olema 
kooskõlas vesiviljeluse arendamist 
käsitlevate mitmeaastaste riiklike 
strateegiakavadega, mis on koostatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 alusel. 
Eelkõige peaks olema toetuskõlblik 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, tulusate 
investeeringute, innovatsiooni, 
kutseoskuste omandamise, töötingimuste 
parandamise ning oluliste maa ja 
loodusvarade majandamise teenuste 
osutamise kompensatsioonimeetmete 
toetamine. Toetuskõlblikud peaksid olema 
ka rahvatervise meetmed, vesiviljeluse 
varude kindlustamise kavad ning 
loomatervise ja loomade heaolu valdkonna 
meetmed. Tulusate investeeringute puhul 
tuleks toetust anda siiski vaid
rahastamisvahendite ja InvestEU kaudu, 
mis pakuvad turgudel suuremat 
võimendust ja on seetõttu sektori 
rahastamisprobleemide lahendamisel 
toetustest asjakohasemad.

oluliselt säästvat tootmist ja edendades 
vesiviljeluse tunnustamist ühiskonnas. 
Mõnes liikmesriigis kasutatakse jätkuvalt 
keerukaid haldusmenetlusi, näiteks alale 
juurdepääsu piiranguid ja koormavad 
loamenetlusi, mille tõttu sektoril on 
keeruline arendada, levitada ja parandada 
kasvatatud toodete kuvandit ja 
konkurentsivõimet. Toetus peaks olema 
kooskõlas vesiviljeluse arendamist 
käsitlevate mitmeaastaste riiklike 
strateegiakavadega, mis on koostatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 alusel. 
Eelkõige peaks olema toetuskõlblik 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, tulusate 
investeeringute, innovatsiooni, 
kutseoskuste omandamise, töötingimuste 
parandamise ning oluliste maa ja 
loodusvarade majandamise teenuste 
osutamise kompensatsioonimeetmete 
toetamine. Toetuskõlblikud peaksid olema 
ka rahvatervise meetmed, vesiviljeluse 
varude kindlustamise kavad ning 
loomatervise ja loomade heaolu valdkonna 
meetmed. Tulusate investeeringute puhul 
peaks olema võimalik anda toetust 
toetuste, rahastamisvahendite ja InvestEU 
kaudu, mis pakuvad turgudel suuremat 
võimendust ja on seetõttu sektori 
rahastamisprobleemide lahendamisel 
toetustest asjakohasemad.

Or. en

Selgitus

Tarbijat ei ole ELi vesiviljeluse rollist, tähtsusest ja olukorrast piisavalt teavitatud. Peame 
edendama selle jätkusuutliku tegevuse arengut ja parandama selle kuvandit, pakkudes pidevat 
rahalist toetust EMKFi kaudu. Toetusi ei tohiks kõrvale jätta, sest väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel ei ole lihtne rahastamisvahenditele juurde pääseda.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Toiduga kindlustatus sõltub 
tõhusatest ja hästi korraldatud turgudest, 
mis parandavad tarneahela, aga ka tarbijate 
teavitamise läbipaistvust, stabiilsust, 
kvaliteeti ja mitmekesisust. Selleks võib 
EMKFist toetada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1379/2013 (edaspidi „ühise 
turukorralduse määrus“)15 eesmärkidele. 
Eelkõige peaks olema võimalik toetada 
tootjaorganisatsioonide asutamist, tootmis-
ja turustamiskavade rakendamist, uute 
turuväljundite edendamist ning turuteabe 
arendamist ja levitamist.

(33) Toiduga kindlustatus sõltub 
tõhusatest ja hästi korraldatud turgudest, 
mis parandavad tarneahela, aga ka tarbijate 
teavitamise läbipaistvust, stabiilsust, 
kvaliteeti ja mitmekesisust. Selleks võib 
EMKFist toetada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1379/2013 (edaspidi „ühise
turukorralduse määrus“)15 eesmärkidele. 
Eelkõige peaks olema võimalik toetada 
muu hulgas tootjaorganisatsioonide 
asutamist, tootmis- ja turustamiskavade 
rakendamist, ladustamisabi ja 
teabekampaaniaid, uute turuväljundite 
edendamist, turu-uuringute tegemist, 
Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu seirekeskuse (EUMOFA) säilitamist 
ja tugevdamist ning turuteabe arendamist 
ja levitamist.

__________________ __________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, millega muudetakse 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja 
(EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, millega muudetakse 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja 
(EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

Or. en

Selgitus

Selguse huvides on oluline mainida peamisi meetmeid, mida saaks kalanduse ja vesiviljeluse 
turunduse parandamiseks rahastada. Ladustamisabist: kalapüük on hooajaline tegevus. 
Seetõttu on vaja korraldada ülemäärase toodanguga toimetuleku vahendid, stabiliseerides 
osa toodangust, enne kui see püügi vähenedes uuesti müüki lastakse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel on 
oma osa töötleval tööstusel. EMKFist 
peaks olema võimalik toetada sellesse 
tööstusharusse tehtavaid sihtotstarbelisi 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
saavutada põllumajandustoodete ühise 
turukorralduse eesmärke. Sellist toetust
tuleks anda üksnes rahastamisvahendite ja 
InvestEU, mitte toetuste kaudu.

(34) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel on 
oma osa töötleval tööstusel. EMKFist 
peaks olema võimalik toetada sellesse 
tööstusharusse tehtavaid sihtotstarbelisi 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
saavutada põllumajandustoodete ühise 
turukorralduse eesmärke. Sellist toetust
võib anda toetuste, rahastamisvahendite ja 
InvestEU kaudu.

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõime suurendamiseks tuleks töötlevat tööstust jätkuvalt toetuste kaudu toetada. 
Toetusi ei tohiks kõrvale jätta, sest väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ei ole lihtne 
rahastamisvahenditele juurde pääseda.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Peale juba nimetatud 
rahastamiskõlblike meetmete peaksid 
muud EMKFist toetatavad kalanduse ja 
vesiviljelusega seotud valdkonnad olema 
järgmised: nõuandeteenused; teadlaste ja 
kalurite partnerlused; inimkapitali, 
töökohtade loomise ja sotsiaaldialoogi 
edendamine; mitmekesistamine ja uut 
liiki sissetulekud; starditoetus noortele 
kaluritele; mootori asendamine; 
ühisfondid ebasoodsate 
ilmastikutingimuste ja 
keskkonnajuhtumite jaoks; 
püügivõimaluste eraldamise süsteemid; 
kaitsemeetmete kavandamine ja 
rakendamine ning piirkondlik koostöö; 
kalanduse merekeskkonnale avaldatava 
mõju piiramise meetmed või kalapüügi 
kohandamine vastavalt liikide kaitsele; 



PR\1162788ET.docx 21/65 PE625.439v02-00

ET

mere bioloogiliste ressursside kaitsmisega 
seotud innovatsioon; energiatõhususe ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmed; 
lisaväärtus, toote kvaliteet ja soovimatu 
püügi kasutamine; investeeringud 
kalasadamatesse, lossimiskohtadesse, 
oksjonihoonetesse ja varjualustesse; 
sisevetel toimuva kalapüügi ning sisevete 
fauna ja flooraga seotud meetmed; 
teabekampaaniad, mille eesmärk on 
edendada kalanduse ja merenduserialade 
kuvandit.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides on selles põhjenduses loetelu kalanduse ja vesiviljelusega seotud meetmetest, 
mida võib EMKFist toetada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Komisjon peaks tagama ka 
asjakohased vahendid, millega teavitada 
ühiskonda kalanduse ja vesiviljeluse 
olukorrast, olemasolevatest eeskirjadest, 
sotsiaal-majanduslikust tähtsusest ning 
kala ja mereandide tarbimise 
kasulikkusest.

Or. en

Selgitus

Ühiskonda ei ole kalapüügi eelistest, selle keerukusest, kala ja mereandide tarbimise 
kasulikkusest piisavalt teavitatud ning sektori kuvand on väga sageli negatiivne. Komisjon 
peaks aitama sektoril ja valitsustel nõuetekohaselt teavet jagada ja lõppkokkuvõttes selle 
mainet parandada.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „väikesemahuline rannapüük“ –
kalapüük kalalaevadega, mille üldpikkus 
on alla 12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid, mis on loetletud nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1967/200626 artikli 2 
lõikes 1;

(14) „väikesemahuline rannapüük“ –
kalapüük kalalaevadega, mille üldpikkus 
on alla 12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid, mis on loetletud nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1967/200626 artikli 2 
lõikes 1, kui riiklikus rakenduskavas ei 
sätestata teisiti;

__________________ __________________

26 Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb 
Vahemere kalavarude säästva kasutamise 
majandamismeetmeid, millega muudetakse 
määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1626/94 (ELT L 
409, 30.12.2006, lk 11).

26 Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb 
Vahemere kalavarude säästva kasutamise 
majandamismeetmeid, millega muudetakse 
määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1626/94 (ELT L 
409, 30.12.2006, lk 11).

Or. en

Selgitus

FAO määratleb „väiketootjad“ kui „tootjad, kelle erinevus tööstuslikest tootjatest seisneb 
väikeses mahus. Tegelikult on väike- ja suurtootjate vaheline piir meelevaldne. Ühes riigis või 
piirkonnas väikesemahuliseks peetav loetakse teises suuremahuliseks“. Väikesemahulise 
rannapüügi kogu ELi hõlmava määratluse kehtestamine võib erinevate tõlgenduste tõttu 
liikmesriikide riigisiseses kontekstis tuua kaasa diskrimineerimise.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) säästva kalapüügi ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise
edendamine;

(1) säästva kalapüügi edendamine, et 
saada majanduslikku, sotsiaalset ja 
keskkonnaalast kasu;

Or. en
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Selgitus

Säästev kalapüük hõlmab mere bioloogiliste ressursside kaitsmist. Seega on punkti 1 teine osa 
tarbetu kordus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine konkurentsivõimelise ja 
säästva vesiviljeluse ja turgude kaudu;

(2) liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine;

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud EMKFi üks prioriteete on toiduga kindlustatuse toetamine liidus. 
Euroopa toiduga kindlustatusele aitavad kaasa nii kalandus kui ka vesiviljelus ja turud ning 
seda tuleks tunnustada ja neid veelgi edendada. Selle prioriteedi raames peab EL tagama 
majanduslikult elujõulise ja konkurentsivõimelise kalandus- ja vesiviljelussektori ning turud.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKFist antava toetusega aidatakse 
saavutada liidu keskkonna- ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise eesmärke. EMKFist antavat 
panust seiratakse vastavalt IV lisas 
sätestatud metoodikale.

EMKFist antava toetusega aidatakse 
saavutada ka liidu keskkonna- ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise eesmärke. EMKFist antavat 
panust seiratakse vastavalt IV lisas 
sätestatud metoodikale.

Or. en

Selgitus

See ei ole ainus valdkond, millele EMKFi toetus kaasa aitab.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKFi rakendamise
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 6 
140 000 000 eurot jooksevhindades.

1. EMKFi rakendamiseks aastatel
2014–2020 ette nähtud rahastamispakett
säilitatakse aastateks 2021–2027 (6 400 
000 000 eurot jooksevhindades).

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori poolne rahastamine on tulevaste probleemide, nagu lossimiskohustus, Brexiti 
tagajärjed, maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2020. aastaks, laevastiku ümberkorraldamine, 
pidevalt vananev laevastik ja tööjõupuudus, lahendamiseks vajalikum kui kunagi varem. 
Seepärast on hädavajalik edasipüüdlike eesmärkidega kalandusfond, mille eelarveeraldis on 
vähemalt sama suur kui praegune. Seega tuleks eelmise fondi eelarve säilitada.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise alusel, on 5 311 
000 000 eurot jooksevhindades kooskõlas 
V lisas sätestatud iga-aastase jaotusega.

1. II jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise alusel, on 90 % 
EMKFi kogueelarvest (5 740 000 000
eurot jooksevhindades) kooskõlas V lisas 
sätestatud iga-aastase jaotusega.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori poolne rahastamine on tulevaste probleemide, nagu lossimiskohustus, Brexiti 
tagajärjed, maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2020. aastaks, laevastiku ümberkorraldamine, 
pidevalt vananev laevastik ja tööjõupuudus, lahendamiseks vajalikum kui kunagi varem. 
Seepärast on hädavajalik edasipüüdlike eesmärkidega kalandusfond, mille eelarveeraldis on 
vähemalt sama suur kui praegune. Seega tuleks säilitada eelmise fondi eelarve ning eraldada 
sama suur osa eelarve jagatud täitmiseks ja otseseks täitmiseks.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äärepoolseimates piirkondades 
toimuvale tegevusele eraldab iga 
asjaomane liikmesriik talle eraldatud V 
lisas sätestatud liidu rahalisest toetusest 
vähemalt:

välja jäetud

(a) 102 000 000 eurot Assooridele ja 
Madeirale;

(b) 82 000 000 eurot Kanaari saartele;

(c) 131 000 000 eurot Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile, Réunionile ja Saint-
Martinile.

Or. en

Selgitus

Säte paigutatakse äärepoolseimaid piirkondi käsitlevasse uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 21 osutatud hüvitis ei ületa 
50 % ühestki lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud eraldisest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Miski ei õigusta ülempiiri kehtestamist täiendavate kulude hüvitamisele, mis on 
äärepoolseimate piirkondade ettevõtjate lisakulude hüvitamiseks mõeldud kavad.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve otsese ja kaudse täitmise alusel, on 
829 000 000 eurot jooksevhindades.

1. III jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve otsese ja kaudse täitmise alusel, on 
10 % EMKFi kogueelarvest (640 000 000
eurot jooksevhindades).

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori poolne rahastamine on tulevaste probleemide, nagu lossimiskohustus, Brexiti 
tagajärjed, maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2020. aastaks, laevastiku ümberkorraldamine, 
pidevalt vananev laevastik ja tööjõupuudus, lahendamiseks vajalikum kui kunagi varem. 
Seepärast on hädavajalik edasipüüdlike eesmärkidega kalandusfond, mille eelarveeraldis on 
vähemalt sama suur kui praegune. Seega tuleks säilitada eelmise fondi eelarve ning eraldada 
sama suur osa eelarve jagatud täitmiseks ja otseseks täitmiseks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral artiklis 4 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade tegevuskavad.

(c) vajaduse korral artiklis 29c
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
tegevuskavad.

Or. en

Selgitus

Viidet asjaomasele sättele tuleb kohandada.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 – lõige 4



PR\1162788ET.docx 27/65 PE625.439v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomased liikmesriigid 
koostavad oma programmi raames iga 
artikli 6 lõikes 2 osutatud äärepoolseima 
piirkonna kohta tegevuskava, milles on 
sätestatud järgmine:

välja jäetud

(a) kalavarude säästva kasutamise ja 
säästva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia;

(b) peamiste kavandatud meetmete ja 
neile vastavate finantsvahendite kirjeldus, 
sh:

i) II jaotise kohane kalandus- ja 
vesiviljelussektori struktuuriabi;

ii) artiklis 21 osutatud lisakulude 
hüvitamine;

iii) muud säästva sinise majanduse 
investeeringud, mis on vajalikud 
rannikualade jätkusuutliku arengu
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Säte paigutatakse äärepoolseimaid piirkondi käsitlevasse uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asjakohasel juhul vajadus 
laevastikke moderniseerida või uuendada;

Or. en

Selgitus

Komisjoni hinnangus tuleb käsitleda ka laevastike moderniseerimise või uuendamise 
vajadust.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kava panus mereökosüsteemide 
kaitsesse ja taastamisse, sellal kui Natura 
2000 aladega seotud toetus on kooskõlas 
direktiivi 92/43/EMÜ artikli 8 lõike 4 
kohaselt kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega;

(g) kava panus majanduslike ja 
sotsiaalsete kaalutluste vahelise tasakaalu 
saavutamisse ning mereökosüsteemide 
kaitsesse ja taastamisse;

Or. en

Selgitus

Programmi ei tohiks hinnata mitte ainult selle panuse järgi mere ökosüsteemide säilitamisse 
ja taastamisse. Arvesse tuleks võtta ka majanduslikke ja sotsiaalseid kaalutlusi.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on nõukogu määruse (EÜ) nr 
1005/200828 artikli 42 või määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 90 või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud 
muu õigusakti kohaselt pannud toime 
tõsise õigusrikkumise;

(a) on nõukogu määruse (EÜ) nr 
1005/200828 artikli 42 või määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 90 või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt ÜKP 
raamistikus vastu võetud muu õigusakti 
kohaselt pannud toime tõsise 
õigusrikkumise;

__________________ __________________

28 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ETR-kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks 
ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 
2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 
601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 
1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).

28 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ETR-kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks 
ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 
2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 
601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 
1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).

Or. en
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Selgitus

Viide muudele õigusaktidele on ebamäärane ja ebaselge, tekitades seega õiguslikku 
ebakindlust. Seega tuleks täpsustada, et ELi õigusaktid, mille rikkumisele viidatakse, peavad 
olema ÜKP raamistikus, nagu on kehtiv määrus (EL) nr 508/2014.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaaja peab lõikes 1 osutatud 
vastuvõetavuse tingimusi täitma ka pärast 
taotluse esitamist kogu toimingu 
teostamise aja jooksul ja viie aasta jooksul 
pärast kõnealusele toetusesaajale viimase 
makse tegemist.

2. Toetusesaaja peab lõikes 1 osutatud 
vastuvõetavuse tingimusi täitma ka pärast 
taotluse esitamist kogu toimingu 
teostamise aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Toetusesaaja peaks tingimusi täitma ainult enne toetuse taotlemist ja toimingu teostamise 
ajal. See meede, mis on olemas eelmises EMKFis, on ebaproportsionaalne, sest sellega 
kehtestatakse kahekordne sanktsioon.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Rahastamiskõlblikud tegevused

EMKFist võib toetada erinevaid tegevusi, 
mille liikmesriigid on oma programmides 
kindlaks määranud, tingimusel et need on 
hõlmatud ühes või mitmes prioriteedis, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.

Or. en
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Selgitus

Ettevõtjate ja liikmesriikide õigusselguse ja -kindluse huvides tuleb määruse tekstis 
sõnaselgelt nimetada põhimõtet, et „mis ei ole keelatud, on lubatud“. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pea- või abimootori asendamine 
või moderniseerimine, kui käesolevas 
määruses ei ole sätestatud teisiti;

Or. en

Selgitus

EMKFist peaks olema võimalik neid meetmeid eritingimustel rahastada (artikkel 16).

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) turusekkumismehhanismid, mille 
eesmärk on pakkumise vähendamiseks 
kõrvaldada turult ajutiselt või püsivalt 
kalapüügi- või vesiviljelustooted, et vältida 
hinnalangust või hinnatõusu; lisaks ka 
logistikahelasse kuuluv ladustamine, 
millel oleks tahtlikult või tahtmatult sama 
mõju;

(i) turusekkumismehhanismid, mille 
eesmärk on pakkumise vähendamiseks 
kõrvaldada turult ajutiselt või püsivalt 
kalapüügi- või vesiviljelustooted, et vältida 
hinnalangust või hinnatõusu;

Or. en

Selgitus

Kalapüük on hooajaline tegevus ja saak võib olla ebakindel; mõnikord ületab see turu 
vajadusi. Seetõttu on vaja, et ettevõtjatel oleks võimalik ülemäärast toodangut hallata, 
ladustades osa toodangut, enne kui see püügi vähenedes uuesti müüki lastakse. Selle 
saavutamiseks peab EMKF jätkuvalt toetama tootjaorganisatsioone, kes vajavad 
inimtarbimiseks mõeldud kalandustoodete jaoks ajutist ladustamismehhanismi.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kalalaevadesse tehtavad 
investeeringud, et täita liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaseid 
nõudeid, sealhulgas piirkondlike 
kalandusorganisatsioonidega seotud liidu 
kohustustele vastavaid nõudeid;

(j) kalalaevadesse tehtavad 
investeeringud, et täita liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaseid 
nõudeid, sealhulgas piirkondlike 
kalandusorganisatsioonidega seotud liidu 
kohustustele vastavaid nõudeid. Seda ei 
kohaldata, kui käesolevas määruses on 
sätestatud teisiti või kui liidu või 
siseriiklik õigus põhjustab ettevõtjatele 
märkimisväärseid kulutusi.

Or. en

Selgitus

Ükski liidu või siseriiklik õigusakt ei tohiks tekitada ettevõtjatele ebaproportsionaalseid 
kulutusi. Kui see siiski nii on, tuleks EMKFist selliste kulude katmist toetada.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteet 1. Säästva kalapüügi ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise
edendamine

Prioriteet 1. Säästva kalapüügi 
edendamine, et saada majanduslikku, 
sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu

Or. en

Selgitus

Säästev kalapüük hõlmab mere bioloogiliste ressursside kaitsmist. Seega on pealkirja teine 
osa tarbetu kordus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 
kohaldamist, võib EMKFist toetada 
eespool nimetatud investeeringuid 
säästlikesse laevadesse, mille kogupikkus 
on alla 24 meetri, kui rahalised vahendid 
on olemas ja tingimusel, et 
valikuprotsessis antakse eelis 
väikesemahulistele ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Teatavate kalalaevastike puhul ja tingimusel, et rahalised vahendid on olemas, tuleks lubada 
alla 24 meetri pikkuste säästlike laevade moderniseerimist ja uuendamist. Tuleb meelde 
tuletada, et ELi kalalaevastik koosneb keskmiselt 25–30 aasta vanustest alustest. Lisaks 
sellele, pidades silmas laevade tekitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise IMO 
strateegiat, mille eesmärk on vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähemalt 50 %, tuleks vahetada välja suuremate laevade mootorid, et neid kohandada ja et 
need vastaksid sellele rahvusvahelisele eesmärgile.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalalaev on registreeritud aktiivse 
laevana ja see on tegelenud kalapüügiga 
merel vähemalt 120 päeva aastas 
toetustaotluse esitamise aastale eelneval 
kolmel kalendriaastal;

(c) kalalaev on registreeritud aktiivse 
laevana ja see on tegelenud kalapüügiga 
merel vähemalt 90 päeva aastas 
toetustaotluse esitamise aastale eelneval 
kahel kalendriaastal;

Or. en

Selgitus

See on EMKFi kehtiva määruse artiklis 34 kehtestatud ajavahemik.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) seda meedet võivad kasutada ka 
kalurid, kes on merel püügitegevuse 
püsiva lõpetamisega seotud liidu 
kalalaeva pardal toetustaotluse esitamise 
päevale eelneval kahel kalendriaastal 
töötanud vähemalt 90 päeva aastas. 
Asjaomased kalurid lõpetavad reaalselt 
kogu püügitegevuse. Sellise toetuse saajad 
peavad püügitegevuse tegelikku 
lõpetamist tõendama pädevale asutusele. 
Kui kalurid alustavad taas püügitegevust 
vähem kui kahe aasta jooksul alates 
toetustaotluse esitamise kuupäevast, 
makstakse hüvitis pro rata temporis 
põhimõttel tagasi.

Or. en

Selgitus

EMKFi määrus peab tagama, et seda rahalist toetust võivad saada ka kalurid, mitte ainult 
kalalaeva omanik. See on nii EMKFi kehtiva määruse artiklis 34.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud toetust 
kalandustegevuse püsivaks lõpetamiseks 
rakendatakse rahastamisena, mis ei ole 
seotud kuludega, vastavalt määruse (EL) 
nr [määrus, millega kehtestatakse 
ühissätted] artikli 46 punktile a ja artiklile 
89 ning selle aluseks on:

välja jäetud

(a) tingimuste täitmine vastavalt 
määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 46 punkti 
a alapunktile i ning

(b) tulemuste saavutamine vastavalt 
määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 46 punkti 
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a alapunktile ii.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 52 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles sätestatakse punktis a osutatud 
tingimused, mis on seotud määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 7 osutatud 
kaitsemeetmete rakendamisega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek tekitaks õiguslikku ebakindlust, mistõttu hoiduksid liikmesriigid sellise 
tegevuse jaoks toetust taotlemast.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püügitegevuse erakorraline peatamine Püügitegevuse ajutine peatamine

Or. en

Selgitus

Toetus ajutise peatamise eest on täitnud kalavarude seisundi parandamisel olulist osa, 
eelkõige keeluaegade puhul, hüvitades samal ajal kaluritele osaliselt nende sissetuleku 
kaotuse.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKFi toetust võib anda selleks, et 
hüvitada püügitegevuse erakorralist
peatamist, mille põhjuseks on:

1. EMKFi toetust võib anda selleks, et 
hüvitada püügitegevuse ajutist peatamist, 
mille põhjuseks on:

Or. en
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Selgitus

Toetus ajutise peatamise eest on täitnud kalavarude seisundi parandamisel olulist osa, 
eelkõige keeluaegade puhul, hüvitades samal ajal kaluritele osaliselt nende sissetuleku 
kaotuse.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 
7 lõike 1 punktides a, b, c ja j osutatud 
kaitsemeetmed või piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide poolt vastu 
võetud samaväärsed kaitsemeetmed, kui 
neid kohaldatakse liidu suhtes;

(a) määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 
7 osutatud kaitsemeetmed, sealhulgas 
keeluajad ning välja arvatud lubatud 
kogupüük ja kvoodid, või piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide poolt vastu 
võetud samaväärsed kaitsemeetmed, kui 
neid kohaldatakse liidu suhtes;

Or. en

Selgitus

Praegune EMKF hõlmab kõiki ÜKP alusmääruse artiklis 7 nimetatud kaitsemeetmeid, 
sealhulgas keeluajad ja välja arvatud lubatud kogupüük ja kvoodid. Seda tuleks uue EMKFi 
kontekstis mainida.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) säästva kalapüügi partnerluslepingu 
või selle protokolli kohaldamise katkemine 
vääramatu jõu tõttu või

(c) säästva kalapüügi partnerluslepingu 
või selle protokolli kohaldamise katkemine 
või pikendamata jätmine või

Or. en

Selgitus

Säästva kalapüügi partnerluslepingu pikendamata jätmine võib ettevõtjate tegevuse seisma 
panna ja EMKFist tuleks selliste juhtumite puhul ajutise peatamise alusel toetust anda. 
Mõiste „vääramatu jõud“ tekitaks õiguslikku ebakindlust.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) asjaomase liikmesriigi pädeva 
asutuse poolt ametlikult kinnitatud 
loodusõnnetused või keskkonnajuhtumid.

(d) asjaomase liikmesriigi pädeva 
asutuse poolt ametlikult kinnitatud 
loodusõnnetused või keskkonnajuhtumid 
või merel kalastustegevuse käigus 
juhtunud õnnetused.

Or. en

Selgitus

Merel juhtunud õnnetused on praeguse EMKFist toetuse saamiseks abikõlblikud ja see meede 
tuleks alles jätta.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud toetust võib 
anda üksnes siis, kui:

välja jäetud

(a) asjaomase laeva töönduslik 
püügitegevus peatatakse vähemalt 90 
järjestikuseks päevaks ning

(b) peatamisest tulenev majanduslik 
kahju on üle 30 % asjaomase ettevõtte 
aastakäibest, arvutatuna ettevõtte eelneva 
kolme kalendriaasta keskmise käibe 
alusel.

Or. en

Selgitus

Kavandatud meede on liiga ettekirjutuslik ja jäik. Komisjon pakub välja kaks uut nõuet, mida 
eelmises EMKFi määruses ei olnud. Meede ei taga oma kavandatud kujul selle hüvitise 
kohaldamiseks piisavat paindlikkust. Uue EMKFi puhul tuleks rangetest 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest eemalduda ning keskenduda eesmärkide ja 
sihttasemete saavutamisele.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste kalalaevade omanikele, mis 
on registreeritud aktiivse laevana ja mis on 
tegelenud kalapüügiga merel vähemalt 120 
päeva aastas toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kolmel kalendriaastal, või

(a) selliste kalalaevade omanikele, mis 
on registreeritud aktiivse laevana ja mis on 
tegelenud kalapüügiga merel vähemalt 120 
päeva aastas toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kahel kalendriaastal, või

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada ühtsus kehtiva õigusakti sõnastusega.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaluritele, kes on töötanud 
püügitegevuse erakorralise peatamisega 
seotud liidu kalalaeva pardal vähemalt 120 
päeva aastas toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kolmel kalendriaastal.

(b) kaluritele, kes on töötanud 
püügitegevuse ajutise peatamisega seotud 
liidu kalalaeva pardal vähemalt 120 päeva 
aastas toetustaotluse esitamise aastale 
eelneval kahel kalendriaastal.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada ühtsus kehtiva õigusakti sõnastusega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selliste komponentide ostmine ja 
laevadele paigaldamine, mis on vajalikud 
kontrollimiseks kasutatava kohustusliku

(a) selliste komponentide ostmine ja 
laevadele paigaldamine, mis on vajalikud 
kontrollimiseks kasutatava laevade 
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laevade liikumistee kindlakstegemise 
süsteemi ja elektroonilise laevaettekannete 
süsteemi jaoks, kui tegemist on 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
kalalaevadega;

liikumistee kindlakstegemise süsteemi ja 
elektroonilise laevaettekannete süsteemi 
jaoks, kui tegemist on väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate kalalaevadega;

Or. en

Selgitus

Toetus ei tohiks sõltuda sellest, kas meede on kohustuslik või ei ole.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selliste komponentide ostmine ja 
laevadele paigaldamine, mis on vajalikud
kohustuslike elektrooniliste 
kaugseiresüsteemide jaoks, mida 
kasutatakse määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 15 osutatud lossimiskohustuse 
rakendamise kontrollimiseks;

(b) selliste komponentide ostmine ja 
laevadele paigaldamine, mis on vajalikud
elektrooniliste kaugseiresüsteemide jaoks, 
mida kasutatakse määruse (EL) nr 
1380/2013 artiklis 15 osutatud 
lossimiskohustuse rakendamise 
kontrollimiseks;

Or. en

Selgitus

Toetus ei tohiks sõltuda sellest, kas meede on kohustuslik või ei ole.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) selliste seadmete ostmine ja 
laevadele paigaldamine, mis on vajalikud 
mootori tõukejõu pideva kohustusliku
mõõtmise ja salvestamise jaoks.

(c) selliste seadmete ostmine ja 
laevadele paigaldamine, mis on vajalikud 
mootori tõukejõu pideva mõõtmise ja 
salvestamise jaoks.

Or. en
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Selgitus

Toetus ei tohiks sõltuda sellest, kas meede on kohustuslik või ei ole.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist 
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, nagu on sätestatud määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 
ning artiklis 27 ja täiendavalt täpsustatud 
määruses (EL) 2017/1004 määruse (EL) 
2017/1004 artiklis 6 osutatud riiklike 
töökavade alusel.

1. EMKF võib toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist 
kalavarude ja vesiviljeluse majandamise ja 
teaduslikel eesmärkidel, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 25 
lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 27 ja 
täiendavalt täpsustatud määruses (EL) 
2017/1004 määruse (EL) 2017/1004 
artiklis 6 osutatud riiklike töökavade 
alusel.

Or. en

Selgitus

EMKFist tuleks toetada vesiviljeluse valdkonna andmete kogumist.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetega seotud 
lisakulude hüvitamine äärepoolseimates 

piirkondades

1. EMKF võib toetada selliste 
lisakulude hüvitamist, mida artikli 6 
lõikes 2 osutatud äärepoolseimate 
piirkondade toetusesaajad on teatavate 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja 
turustamisel kandnud.
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2. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
kooskõlas lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumidega lõikes 1 osutatud 
piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks hüvituskõlblike toodete koguse.

3. Lõikes 2 osutatud loetelu 
koostamisel ja koguste 
kindlaksmääramisel võtavad liikmesriigid 
arvesse kõiki asjaomaseid asjaolusid, 
eelkõige vajadust tagada, et hüvitis oleks 
kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadega.

4. Hüvitist ei maksta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mis on:

(a) püütud kolmanda riigi laevade 
poolt, välja arvatud kalapüügilaevad, mis 
sõidavad Venezuela lipu all ja tegutsevad 
liidu vetes, vastavalt nõukogu otsusele 
(EL) 2015/156531;

(b) püütud liidu kalapüügilaevade 
poolt, mis ei ole registreeritud lõikes 1 
osutatud piirkondades asuvas sadamas;

(c) sisse toodud kolmandatest 
riikidest.

5. Lõike 4 punkti b ei kohaldata, kui 
asjaomase äärepoolseima piirkonna 
töötlemissektori olemasolev võimsus 
ületab tooraine koguse.

6. Hüvitise puhul, mida makstakse 
toetusesaajatele, kes tegelevad 
äärepoolseimates piirkondades lõikes 1 
osutatud tegevusega või omavad nende 
piirkondade sadamas registreeritud laeva, 
võetakse arvesse:

(a) iga kalapüügi- või 
vesiviljelustootega või tootekategooriaga 
kaasnevat lisakulu, mis tuleneb asjaomase 
piirkonna konkreetsetest ebasoodsatest 
tingimustest, ning

(b) kogu muud liiki riiklikku 
sekkumist, mis mõjutab lisakulude 
suurust.

7. Komisjonil on õigus võtta 
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kooskõlas artikliga 52 vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada asjaomase 
piirkonna konkreetsetest ebasoodsatest 
tingimustest tulenevate lisakulude 
arvutamise kriteeriumid.

__________________

31 Nõukogu 14. septembri 2015. aasta 
otsus (EL) 2015/1565, millega kiidetakse 
Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis 
käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste 
andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu 
all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse 
Guajaana rannikulähedases 
majandusvööndis (ELT L 244, 14.9.2015, 
lk 55).

Or. en

Selgitus

Säte viiakse üle äärepoolseimaid piirkondi käsitlevasse uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) mereloomastiku ja -taimestiku 
kaitsmiseks ja tugevdamiseks staatiliste 
või liikuvate struktuuride ning 
äärepoolseimate piirkondade 
väikesemahulise kalapüügi puhul 
ankurdatud peibutuspüügivahendite 
ehitamine, paigaldamine või 
moderniseerimine, sealhulgas nende 
teaduslik ettevalmistamine ja hindamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on EMKFi kehtiva määruse artikli 40 lõike 1 punkt b uuesti 
kasutusele võtta ja selgitada selle kohaldamisala, nimetades selge sõnaga ankurdatud 
peibutuspüügivahendeid äärepoolseimate piirkondade jaoks. Need seadmed on nende 
piirkondade väikesemahulise kalapüügiga tegelevate kalurite jaoks väga olulised.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteet 2. Liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine konkurentsivõimelise ja 
säästva vesiviljeluse ja turgude kaudu

Prioriteet 2. Liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud EMKFi üks prioriteete on toiduga kindlustatuse toetamine liidus. 
Euroopa toiduga kindlustatusele aitavad kaasa nii kalandus kui ka vesiviljelus ja turud ning 
seda tuleks tunnustada ja neid veelgi edendada. Selle prioriteedi raames peab EL tagama 
majanduslikult elujõulise ja konkurentsivõimelise kalandus- ja vesiviljelussektori ning turud.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaseid tulusaid 
vesiviljelusinvesteeringuid võib toetada 
üksnes määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikliga 52 ette 
nähtud rahastamisvahendite kaudu ja 
InvestEU kaudu vastavalt kõnealuse 
määruse artiklile 10.

3. Käesoleva artikli kohaseid tulusaid 
vesiviljelusinvesteeringuid võib toetada 
määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikliga 52 ette 
nähtud toetuste ja rahastamisvahendite 
kaudu ja InvestEU kaudu vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 10.

Or. en

Selgitus

Toetuste kaudu toetamist ei tohiks kõrvale jätta, sest väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel ei ole lihtne rahastamisvahenditele juurde pääseda.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a

Vesiviljeluse statistilise teabe võrgustik

1. EMKFist võib toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist 
vesiviljeluse juhtimiseks, nagu on ette 
nähtud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 
34 lõike 1 punktides a ja e, artikli 34 
lõikes 5 ning artikli 35 lõike 1 punktis d, 
vesiviljeluse statistilise teabe võrgustiku 
(ASIN-RISA) loomiseks ja selle 
rakendamise riiklike töökavade 
koostamiseks.

2. Erandina artiklist 2 võib käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud toetust anda ka 
väljaspool liidu territooriumi toimuvatele 
tegevustele.

3. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles sätestatakse lõikes 1 
osutatud ASIN-RISA loomise menetluste, 
vormi ja ajakava eeskirjad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 53 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega kiidetakse heaks 
lõikes 1 osutatud riiklikud töökavad või 
muudetakse neid, sellele aastale eelneva 
aasta 31. detsembriks, millest alates 
töökava tuleb kohaldada. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 53 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

Andmete kogumine, haldamine ja kasutamine on vesiviljeluse juhtimisel väga oluline ja seda 
tuleks EMKFist toetada.
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Määruse (EL) nr 1379/2013 
artiklis 28 osutatud tootmis- ja 
turustamiskavade koostamiseks ja 
rakendamiseks võib asjaomane liikmesriik 
teha rahalise toetuse 50 % ettemakse 
pärast tootmis- ja turustamiskava 
heakskiitmist vastavalt määruse (EL) 
nr 1379/2013 artikli 28 lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Säte sisaldub EMKFi kehtivas määruses (artikkel 66). Liikmesriikidevaheliste 
konkurentsimoonutuste vältimiseks on tähtis säilitada selle rakendamise ühised eeskirjad.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesoleva artikli kohaselt 
tootjaorganisatsioonile aasta kohta antav 
toetus ei tohi ületada 3 % kõnealuse 
tootjaorganisatsiooni poolt turule lastud 
aastatoodangu keskmisest väärtusest 
kolme eelneva kalendriaasta jooksul. 
Hiljuti tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide puhul ei tohi 
kõnealune toetus ületada 3 % kõnealuse 
organisatsiooni liikmete poolt turule 
lastud aastatoodangu keskmisest 
väärtusest kolme eelneva kalendriaasta 
jooksul.

Or. en
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Selgitus

Säte sisaldub EMKFi kehtivas määruses (artikkel 66). Liikmesriikidevaheliste 
konkurentsimoonutuste vältimiseks on tähtis säilitada selle rakendamise ühised eeskirjad.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Lõikes 2 osutatud toetust antakse 
ainult tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele.

Or. en

Selgitus

Säte sisaldub EMKFi kehtivas määruses (artikkel 66). Liikmesriikidevaheliste 
konkurentsimoonutuste vältimiseks on tähtis säilitada selle rakendamise ühised eeskirjad.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli kohast toetust 
antakse üksnes määruse (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] artikliga 
52 ette nähtud rahastamisvahendite kaudu 
ja InvestEU kaudu vastavalt kõnealuse 
määruse artiklile 10.

2. Käesoleva artikli kohast toetust 
võib anda määruse (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] artikliga 
52 ette nähtud toetuste ja 
rahastamisvahendite kaudu ja InvestEU 
kaudu vastavalt kõnealuse määruse artiklile 
10.

Or. en

Selgitus

Toetuste kaudu toetamist ei tohiks kõrvale jätta, sest väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel ei ole lihtne rahastamisvahenditele juurde pääseda.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a

Ladustamisabi

1. EMKF võib toetada hüvitise maksmist 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele, kes 
ladustavad määruse (EL) nr 1379/2013 II 
lisas loetletud kalapüügitooteid, 
tingimusel et tooteid ladustatakse 
kooskõlas nimetatud määruse artiklitega 
30 ja 31, järgmistel tingimustel:

(a) ladustamisabi summa ei ületa 
asjaomaste toodete stabiliseerimiseks ja 
ladustamiseks vajalike tegevuste tehnilisi 
ja finantskulusid;

(b) ladustamisabi rahastamiskõlblikud 
kogused ei ületa 15 % 
tootjaorganisatsiooni poolt müügiks antud 
asjaomaste toodete aastakogusest;

(c) aasta kohta antav rahaline toetus ei 
ületa 2 % tootjaorganisatsiooni liikmete 
poolt turule lastud aastatoodangu 
keskmisest väärtusest ajavahemikus 
2016–2018. Käesoleva punkti 
kohaldamisel, kui tootjaorganisatsiooni 
liikmetel ei olnud ajavahemikus 2016–
2018 turule lastud toodangut, võetakse 
arvesse sellise liikme esimesel kolmel 
tootmisaastal turule lastud aastatoodangu 
keskmist väärtust.

2. Lõikes 1 osutatud toetust makstakse 
ainul pärast seda, kui tooted on suunatud 
inimtoiduna ringlusesse.

3. Liikmesriigid kehtestavad oma 
territooriumil kohaldatava tehniliste ja 
finantskulude summa järgmisel viisil:

(a) tehnilisi kulusid arvutatakse kord 
aastas stabiliseerimiseks ja ladustamiseks 
vajalike tegevustega seotud otsekulude 



PR\1162788ET.docx 47/65 PE625.439v02-00

ET

põhjal;

(b) finantskulud arvutatakse kord aastas, 
lähtudes iga liikmesriigi poolt aastaks 
kehtestatud intressimäärast. Need
tehnilised ja finantskulud avalikustatakse.

4. Liikmesriigid viivad läbi kontrolle, 
tagamaks et tooted, mille jaoks antakse 
ladustamisabi, vastavad käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele. Selliste 
kontrollide korraldamiseks peavad 
ladustamisabi saajad laoarvestust iga 
tootekategooria kohta, mis on antud lattu 
ja mis hiljem lastakse turule inimtoiduna 
tagasi.

Or. en

Selgitus

Kalapüük on hooajaline tegevus ja saak võib olla ebakindel; mõnikord ületab see turu 
vajadusi. Seetõttu on vaja, et ettevõtjatel oleks võimalik ülemäärast toodangut hallata, 
ladustades osa toodangut, enne kui see püügi vähenedes uuesti müüki lastakse. Selle 
saavutamiseks peab EMKF jätkuvalt toetama tootjaorganisatsioone, kes vajavad
inimtarbimiseks mõeldud kalandustoodete jaoks ajutist ladustamismehhanismi.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
V a peatükk (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a PEATÜKK

Äärepoolseimad piirkonnad

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
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Eelarve jagatud täitmise alla kuuluvad 
eelarvevahendid

1. Äärepoolseimates piirkondades 
toimuvale tegevusele eraldab iga 
asjaomane liikmesriik talle eraldatud V 
lisas sätestatud liidu rahalisest toetusest 
vähemalt:

(a) 102 000 000 eurot Assooridele ja 
Madeirale;

(b) 86 100 000 eurot Kanaari saartele;

(c) 131 000 000 eurot Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile, Réunionile ja Saint-
Martinile.

2. Iga liikmesriik määrab kindlaks lõikes 
1 sätestatud rahaliste vahendite osa, mis 
on ette nähtud artiklis 21 osutatud 
hüvitise maksmiseks.

3. Erandina käesoleva määruse artikli 9 
lõikest 8 ja määruse (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] artikli 
19 lõikest 2 ning muutuvate tingimuste 
arvessevõtmiseks võivad liikmesriigid 
nimekirja ja rahastamiskõlblike 
kalandustoodete koguseid ja artiklis 29d 
osutatud hüvitise suurust igal aastal 
kohandada, tingimusel et järgitakse 
käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud 
summasid. 

Kohandamised on võimalikud ainult 
ulatuses, milles need täiendavad sama 
liikmesriigi mõne teise piirkonna 
hüvituskavasid. Liikmesriik teatab 
komisjonile kohandustest ette.

Or. en

Selgitus

Säte sisaldub komisjoni ettepanekus (artikli 6 lõige 2). Kanaari saarte eelarvet käsitleva 
muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse programmitööd praeguse EMKFi raames ja 
praegusi tegelikke vajadusi. Lõpuks ei põhjenda miski lisakulude hüvitamise ülempiiri 
kehtestamist.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 b

Tegevuskava

Asjaomased liikmesriigid koostavad oma 
programmi raames iga äärepoolseima 
piirkonna kohta tegevuskava, milles on 
sätestatud järgmine:

(a) kalavarude säästva kasutamise ja 
säästva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia;

(b) peamiste kavandatud meetmete ja 
neile vastavate finantsvahendite kirjeldus, 
sh:

i) II jaotise kohane kalandus- ja 
vesiviljelussektori struktuuriabi;

ii) hüvitis artiklis 29d osutatud lisakulude 
eest, sealhulgas asjaomase liikmesriigi 
arvutatud lisakulude summad ja 
hüvitiseks prognoositud abisummad;

iii) muud säästva sinise majanduse 
investeeringud, mis on vajalikud 
rannikualade jätkusuutliku arengu 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

See säte on juba olemas komisjoni ettepanekus – artikli 9 lõike 3 punkt b. Punkti ii 
täiendusest: lisakulude hüvitamine tuleb eelnevalt heaks kiita, et tagada toetusesaajatele 
nende igapäevastes toimingutes finants- ja õiguskindlus.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 c

Väikesemahulise püügi laevastike ja 
seotud meetmete läbivaatamine

1. Ilma et see piiraks artikli 16 
kohaldamist, võib äärepoolseimates 
piirkondades toetada EMKFist järgmist:

(a) selliste väikesemahulise püügi 
kalalaevastike uuendamine, mis lossivad 
kogu oma saagi äärepoolseimates 
piirkondades asuvates sadamates, 
eesmärgiga suurendada inimeste 
turvalisust, järgida liidu 
hügieenistandardeid, võidelda 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vastu ning saavutada suurem 
keskkonnatõhusus. Kõnealune 
kalalaevastiku uuendamine ei tohi 
ületada kinnitatud püügivõimsuse 
ülemmäärasid, peab piirduma vanade 
aluste väljavahetamisega sama arvu uute 
vastu ning peab võimaldama säästvat 
kalapüüki ja maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse eesmärgi täitmist;

(b) üle 40 aasta vanuse kalalaeva teki 
puitstruktuuri osaline renoveerimine, kui 
see on laevaehituse objektiivsete tehniliste 
kriteeriumide kohaselt meresõiduohutuse 
parandamiseks vajalik;

(c) äärepoolseimate piirkondade 
kalasadamates asuvate selliste 
laevatehaste, laevaehituse ja 
remonditöökodade loomine ja 
moderniseerimine, mille põhitegevus on 
seotud väikesemahulise ja traditsioonilise 
kalapüügi laevastikuga;

(d) üle 40 aasta vanuste väikesemahulise 
kalapüügi laeva stabiilsuse uuring 
vastavalt laevaehituse viimase aja 
tehnilistele kriteeriumidele, mida 
kohaldatakse kalalaevade uue 
konstruktsiooni suhtes;

(e) kiivrite või jõuseadmete 
projekteerimise tehniliste suuniste 
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uurimine seoses äärepoolseimate 
piirkondade sadamates asuvate 
väikesemahulise ja traditsioonilise 
kalapüügi laevade eri tüüpidega, mis 
aitab projekteerijatel optimeerida uute 
konstruktsioonide ja jõuseadmete 
kavandamist ja edendamist, et 
suurendada meeskonna turvalisust, 
vähendada saastamist või 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning 
suurendada väikesemahulise ja 
traditsioonilise kalapüügi laevade 
energiatõhusust.

Or. en

Selgitus

Kui ressursid võimaldavad, tuleks avaliku sektori vahendid eraldada väikesemahulise ja 
traditsioonilise kalapüügi ajakohastamiseks. Punktides b, c, d ja e kirjeldatud järgnevad 
meetmed on vastastikku täiendavad.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 d

Lisakulude hüvitamine

1. EMKF võib toetada selliste lisakulude 
hüvitamist, mida äärepoolseimate 
piirkondade toetusesaajad on teatavate 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja 
turustamisel kandnud.

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
kooskõlas lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumidega lõikes 1 osutatud 
piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks hüvituskõlblike toodete koguse.

3. Lõikes 2 osutatud loetelu koostamisel ja 
koguste kindlaksmääramisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kõiki asjaomaseid 
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asjaolusid, eelkõige vajadust tagada, et 
hüvitis oleks kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadega.

4. Hüvitist ei maksta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mis on:

(a) püütud kolmanda riigi laevade poolt, 
välja arvatud kalapüügilaevad, mis 
sõidavad Venezuela lipu all ja tegutsevad 
liidu vetes, vastavalt nõukogu otsusele 
(EL) 2015/15651 a;

(b) püütud liidu kalapüügilaevade poolt, 
mis ei ole registreeritud lõikes 1 osutatud 
piirkondades asuvas sadamas;

(c) sisse toodud kolmandatest riikidest.

5. Lõike 4 punkti b ei kohaldata, kui 
asjaomase äärepoolseima piirkonna 
töötlemissektori olemasolev võimsus 
ületab tooraine koguse.

6. Hüvitise puhul, mida makstakse 
toetusesaajatele, kes tegelevad 
äärepoolseimates piirkondades lõikes 1 
osutatud tegevusega või omavad nende 
piirkondade sadamas registreeritud laeva, 
võetakse arvesse:

(a) iga kalapüügi- või vesiviljelustootega 
või tootekategooriaga kaasnevat lisakulu, 
mis tuleneb asjaomase piirkonna 
konkreetsetest ebasoodsatest tingimustest, 
ning

(b) kogu muud liiki riiklikku sekkumist, 
mis mõjutab lisakulude suurust.

7. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 52 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada asjaomase piirkonna 
konkreetsetest ebasoodsatest tingimustest 
tulenevate lisakulude arvutamise 
kriteeriumid.

__________________

1 a Nõukogu 14. septembri 2015. aasta 
otsus (EL) 2015/1565, millega kiidetakse 
Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis 
käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste 
andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu 
all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse 



PR\1162788ET.docx 53/65 PE625.439v02-00

ET

Guajaana rannikulähedases 
majandusvööndis (ELT L 244, 14.9.2015, 
lk 55).

Or. en

Selgitus

Säte sisaldub komisjoni ettepanekus (artikkel 21). Perioodi 2014–2020 lisakulude hüvitamise 
rakendamise kogemustest tuleb õppida, et selle olulise kava toetusesaajad saaksid õiglast 
hüvitist, mis vastab nende lisakulude tasemele.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 e

Riigiabi

1. Komisjon võib ELi toimimise lepingu I 
lisas loetletud kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse ELi toimimise lepingu 
artikleid 107, 108 ja 109, kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 108 lubada 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
eraldatusest, saarelisest asendist ja 
äärepoolseimast asukohast tulenevate 
eriliste piirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist nimetatud 
piirkondades kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete tootmis-, töötlemis- ja 
turustamissektorites.

2. Liikmesriigid võivad eraldada 
täiendavaid rahalisi vahendeid artiklis 
29d osutatud hüvituskavade 
rakendamiseks. Sellisel juhul peavad nad 
teavitama komisjoni riigiabist, mille 
komisjon võib kõnealuste kavade osana 
kooskõlas käesoleva määrusega heaks 
kiita. Riigiabi, millest on teatatud, 
loetakse teatatuks ka ELi toimimise 
lepingu artikli 108 lõike 3 esimese lause 
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tähenduses.

Or. en

Selgitus

Aluslepingu artikliga 349 lubatakse võtta äärepoolseimates piirkondades erimeetmeid. Need 
meetmed võivad hõlmata kalanduspoliitikat, riigiabi ja struktuurifondide kasutamise 
tingimusi.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 f

POSEI läbivaatamine

Komisjon esitab enne 2023. aasta lõppu 
aruande käesoleva peatüki sätete 
rakendamise kohta ja esitab vajaduse 
korral asjakohased ettepanekud. 
Komisjon hindab võimalust luua 
merendus- ja kalandusküsimuste 
valdkonna kõrvalisele asukohale ja 
saarelisele asendile vastavate 
valikmeetmete programm (POSEI).

Or. en

Selgitus

Pikemaajalises plaanis tuleks luua äärepoolseimate piirkondade kalanduse toetamise 
erivahend, mis vastab nende piirkondade POSEI põllumajanduskavale. Tuleb märkida, et 
nõukogu otsust 98/687/EMÜ, millega nähakse ette sellise programmi loomine, kohaldatakse 
kõigi majandussektorite suhtes.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada prioriteetide 
saavutamisel tehtud EMKFi edusammude 

2. Selleks et tagada prioriteetide 
saavutamisel tehtud EMKFi edusammude 
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tõhus hindamine, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 52 vastu delegeeritud 
õigusakte I lisa muutmiseks, et vaadata 
läbi või täiendada näitajaid, kui seda 
peetakse vajalikuks, ning täiendada 
käesolevat määrust seire- ja 
hindamisraamistiku kehtestamist 
käsitlevate sätetega.

tõhus hindamine, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 52 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada näitajaid, kui seda 
peetakse vajalikuks, ning täiendada 
käesolevat määrust seire- ja 
hindamisraamistiku kehtestamist 
käsitlevate sätetega.

Or. en

Selgitus

EMKFi määruse ja selle lisade muudatused tuleks kehtestada üksnes seadusandliku 
tavamenetluse (kaasotsustusmenetlus) kaudu.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF toetab kalapüügi- ja 
vesiviljelustooteid käsitleva turuteabe 
arendamist ja levitamist komisjoni poolt 
kooskõlas määruse (EL) nr 1379/2013 
artikliga 42.

EMKF toetab kalapüügi- ja 
vesiviljelustooteid käsitleva turuteabe 
arendamist ja levitamist komisjoni poolt 
kooskõlas määruse (EL) nr 1379/2013 
artikliga 42, nimelt luues vesiviljeluse 
statistilise teabe võrgustiku (ASIN-RISA).

Or. en

Selgitus

Vesiviljeluse statistilise teabe võrgustiku loomine on väga tähtis.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel – rida 1 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lossimiste mahu muutus seoses kalavarude 
hindamisega lähtuvalt jätkusuutlikust 
saagikusest

Lossimiste mahu muutus seoses kalavarude 
hindamisega lähtuvalt jätkusuutlikust 
saagikusest

Liidu kalalaevastiku kasumlikkuse muutus Liidu kalalaevastiku kasumlikkuse ja 
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tööhõive muutus

Natura 2000 alade ja merestrateegia 
raamdirektiivi kohaste muude, kaitse-, 
hooldus- ja taastusmeetmetega hõlmatud 
merekaitsealade pindala (ha)

Olulised positiivsed tulemused Natura 
2000 aladel ja merestrateegia 
raamdirektiivi kohastel muudel, kaitse-, 
hooldus- ja taastusmeetmetega hõlmatud 
merekaitsealadel

Asukoha ja püügi registreerimise 
elektroonilise seadmega varustatud 
kalalaevade osakaal

Asukoha ja püügi registreerimise 
elektroonilise seadmega varustatud 
kalalaevade osakaal

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel – rida 3 – veerg 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu toiduga kindlustatuse parandamine 
konkurentsivõimelise ja säästva 
vesiviljeluse ja turgude kaudu

Liidu toiduga kindlustatuse parandamine 
konkurentsivõimelise ja säästva kalanduse, 
vesiviljeluse ja turgude kaudu

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel – rida 3 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu vesiviljelustootmise väärtuse ja mahu 
muutus

Liidu vesiviljelustootmise väärtuse ja mahu 
muutus

Liidu kalalaevastiku kasumlikkuse ja 
tööhõive muutus

Lossimiste väärtuse ja mahu muutus

Or. en
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – päis – veerg 4 – joonealune märkus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KAASRAHASTAMISE 
MAKSIMUMMÄÄR

KAASRAHASTAMISE 
MAKSIMUMMÄÄR

(% avaliku sektori rahastamiskõlblikest 
kuludest)

(% avaliku sektori rahastamiskõlblikest 
kuludest) 1 a.

__________________

1 a Äärepoolseimates piirkondades 
toimuva tegevuse maksimaalne 
kaasrahastamise määr peaks olema 85 %.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 8

Komisjoni ettepanek

1 Artikkel 21 1.4 100 %

Kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodet
ega seotud 
lisakulude 
hüvitamine 
äärepoolseimates 
piirkondades

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 10
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Komisjoni ettepanek

2 Artikkel 23 2.1 75 %

Vesiviljelus

Muudatusettepanek

2 Artikkel 23 2.1 75 %

Vesiviljelus

Kalandus 2.1 75 %

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 Artikkel 23 a X 75 %

Vesiviljeluse 
statistilise teabe 
võrgustik

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 Artikkel 25 a X 75 %

Ladustamisabi
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Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

II a LISA

ÄÄREPOOLSEIMAD PIIRKONNAD

Toetusvaldkond KAASRAHASTAMISE 
MAKSIMUMMÄÄR

(% avaliku sektori rahastamiskõlblikest 
kuludest)

Artikli 29 punkt c 50 %

Väikesemahulise ja traditsioonilise püügi 
laevastike ja seotud meetmete 
läbivaatamine

Artikli 29 punkt d 100 %

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetega seotud 
lisakulude hüvitamine

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 1

Komisjoni ettepanek

1 Artikkel 16 30 %

Investeeringud 
väikesemahulisek
s rannapüügiks 
kasutatavatesse
kalalaevadesse
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Muudatusettepanek

1 Artikkel 16 50 %

Investeeringud 
säästlikesse
kalalaevadesse

Or. en
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SELETUSKIRI

KOMISJONI ETTEPANEKU TAUST

Komisjoni ettepaneku eesmärk on luua Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 
ajavahemikuks 2021–2027. Kõnealuse fondi eesmärk on liidu eelarvest pärit vahendite 
suunamine ühise kalanduspoliitika (ÜKP), liidu merenduspoliitika ja liidu ookeanide 
majandamise valdkonna rahvusvaheliste kohustuste toetamisse eelkõige kestliku arengu 
tegevuskava 2030 raames.

Kõnealuste vahenditega aidatakse kaasa eesmärkide saavutamisele järgmistes valdkondades: 
säästev kalapüük ja mere bioloogiliste ressursside kaitse, toiduga kindlustatus mereandidest 
valmistatud toodete pakkumise kaudu, säästva sinise majanduse arendamine ning heas 
seisukorras, ohutud, turvalised, puhtad ja säästvalt majandatud mered ja ookeanid.

Üleilmse ookeanide valdkonna osalejana ja maailma suuruselt viienda kalatoodete tootjana 
vastutab liit suurel määral ookeanide ja nende ressursside kaitse, alalhoidmise ja säästva 
kasutamise eest. Merede ja ookeanide kaitse on maailma kiirelt suureneva elanikkonna jaoks 
tõepoolest oluline. See on ka liidu sotsiaal-majanduslikes huvides: säästev sinine majandus 
suurendab investeeringuid, majanduskasvu ja tööhõivet, edendab teadus- ja arendustegevust 
ning panustab mereenergia abil energiajulgeolekusse. Lisaks on ohutud ja turvalised mered ja 
ookeanid olulised tõhusa piirikontrolli ja merekuritegevuse vastase üleilmse võitluse 
seisukohast, aidates lahendada kodanike julgeolekumuresid. Need prioriteedid nõuavad liidu 
rahalist toetust EMKFi kaudu.

RAPORTÖÖRI SEISUKOHT

Sektori vajadustele vastav eelarve

Euroopa Komisjoni järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva ettepaneku kohaselt 
hõlmab uus kalandusfond ajavahemikku 2021–2027 ja selle eelarve on 6,14 miljardit eurot. 
See tähendab 5 % vähenemist võrreldes praeguse EMKFi eelarvega. Samal ajal teeb komisjon 
ettepaneku vähendada eelarve jagatud täitmise vahendeid, et eraldada rohkem vahendeid 
eelarve otseseks ja kaudseks täitmiseks.

Raportöör soovib rõhutada, kui tähtsad on Euroopa merendus-, kalandus- ja 
vesiviljelussektor, kus on üle 85 000 laeva, mille kogu tootmisahelas töötab rohkem kui 
340 000 inimest ja kus kalanduses ja vesiviljeluses toodetakse enam kui 6 000 000 tonni 
kvaliteetset ja toitainerikast kala ja mereande. Sektori sotsiaal-majanduslik mõju paljudes 
rannikupiirkondades, mis on suures osas sellest sektorist sõltuvad ning millel on sellega 
märkimisväärsed kultuurilised ja etnograafilised seosed, on tohutu. 

Ometi tekib ühise kalanduspoliitika rakendamisel palju probleeme, nagu tagasiheite 
kaotamine või maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamine, ning samuti Brexiti 
protsessist tulenevad probleemid ja need, mis tulenevad üleilmsel merest pärit proteiini turul 
ja tootmises iga päev tekkivatest uutest raskustest.
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Seepärast on eriotstarbelise, suuremahulise ja kõigile kättesaadava kalandusfondi olemasolu 
tähtis. Samavõrra tähtis on tagada eelarve, mida on vaja, et lahendada need probleemid ja 
raskused, mis mõjutavad merendus- ja kalandussektorit, ja võttes arvesse juba niigi väikest 
ELi eelarveeraldist sellele poliitikale. 

Praeguse EMKFi osa ELi 2014.–2020. aasta üldeelarve kogusummast on kõigest 0,6 %. 
Kalandussektori rahaliste vahendite vähendamine ei mõjuta ELi eelarvet peaaegu üldse, kuid 
see võib tekitada märkimisväärseid tagajärgi kaluritele ja rannikupiirkondadele.

Brexitit ei tohi kasutada ettekäändena kalanduse rahastamise vähendamiseks, arvestades selle 
protsessi käigus tekkivaid suuri keskkonnakaitse, tootmis- ja kaubandusprobleeme.

Paindlikkus ja rahastamiskõlblike meetmete lihtsustamine

Üldiselt liigub komisjoni käsitlusviisi selliste elementide nagu paindlikkus 
kasutuselevõtmisega riiklike programmide väljatöötamisel ja halduse lihtsustamisel õiges 
suunas. Raportöör avaldab iseäranis heameelt võimaluse üle pakkuda lahendusi, mis on 
kohandatud ELi piirkondade erijoonte ja erinevate probleemidega, vältides põhimõtet, mille 
kohaselt käsitletakse kõiki ühe mõõdupuuga. Siiski jäävad alles kahtlused sellise käsitlusviisi 
lõpptulemuste suhtes.

Paistab, et ettepanek põhineb põhimõttel, et lubatud on kõik meetmed, mis ei ole selge sõnaga 
keelatud, kuigi sellist põhimõtet määruse tekstis otsesõnu ei ole, mis võib tekitada segadust. 

Halvem on, et teksti muudab veelgi ebaselgemaks see, et komisjon teeb ettepaneku rahastada 
erinevaid meetmeid, mida ei ole tekstis täpsustatud, tingimusel et need on hõlmatud tulevase 
määruse iga „prioriteedi“ toetusvaldkondadega (põhjendus 11). Samas hõlmab 1. prioriteedi 
„Säästev kalapüük“ ainus „toetusvaldkond“ järgmist: kalavarude ja kalalaevastiku 
majandamine (keskendudes püügitegevuse püsivale lõpetamisele); püügitegevuse erakorraline 
peatamine; kontroll ja rakendamine; andmete kogumine; äärepoolseimate piirkondade 
hüvituskord; elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine. Küsimus on seega selles, kas 
nendes „toetusvaldkondades“ saab rahastamist taotleda näiteks teatavatele praegusest 
EMKFist rahastatavatele meetmetele, näiteks järgmised: innovatsioon; nõuandeteenused; 
kalurite ja teadlaste partnerlus; inimkapitali edendamine; mitmekesistamine; noored kalurid; 
tervishoid ja ohutus; ebasoodsad kliimatingimused ja palju muud.

Lisaks sellele seisneb tulevase fondi paindlikkus ka selles, kuidas liikmesriigid oma 
programme koostavad. Iga liikmesriik määrab ajakava järgides kalavarude säästva 
majandamise strateegilised prioriteedid ja eesmärgid, mis võimaldab tal kavandada meetmed, 
mida ta peab sobivaks, kuid kohustusega saavutada oodatud tulemused, kui ta soovib saada 
ELilt rahastust. Komisjon teeb igal aastal tulemuslikkuse kontrolli, mis võib tuua kaasa 
võimalikud parandusmeetmed.

Kuigi see võib avaliku sektori rahaliste vahendite kulutamise seisukohast loogiline näida, on 
nii EMKFi kui ka ühissätete määruse ettepanekutes kehtestatud tingimused üleliia ranged ja 
eeskirjad on avaliku halduse asutuste vastu liiga nõudlikud. See vähendaks kindlasti nii 
ettevõtjate soovi rahastamisvahendeid taotleda kui ka hirmutaks haldusasutusi sihiteadlike 
eesmärkidega programme välja töötamast. 
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Olgu märgitud, et kalanduskomisjonil ei ole ühissätete määruse lõpliku teksti suhtes 
sõnaõigust.

Seepärast on oht, et võib tekkida samasugune rahaliste vahendite kasutamata jätmise 
probleem nagu praegusel finantsperioodil. Praegu, rohkem kui neli aastat pärast kehtiva 
EMKFi vastuvõtmist, on liikmesriigid kulutanud vaid 11 % fondist, peamiselt keerukate 
menetluste ja komisjonipoolse vähese koostöö tõttu. Kalurid, eelkõige väikesemahulise 
püügiga tegelevad kalurid, on rahastuse saamiseks vajalikes nõuetes pettunud ja nendest 
heitunud.

Seega on ettevõtjatele ja haldusasutustele vaja rohkem selgust ja õiguskindlust.

Konkreetsed valdkonnad või toetus

Uuest EMKFist rahastatakse püügitegevuse ajutist peatamist ja püsivat lõpetamist (kasutusest 
kõrvaldamine), mis on sektori taotletud meetmed. Ettepanek on aga tingimuste mõttes ääretult 
nõudlik. 

Tulevane fond peab aitama kalandussektoril läbi viia ümberkorraldusprotsessi, mis on mitmel 
põhjusel vajalik, ja see protsess võib hõlmata selliseid meetmeid nagu saastavate mootorite 
väljavahetamine ja ebaturvaliste laevade moderniseerimine. 

Võttes aga arvesse ELi rannikualade kalandustegevuse sotsiaal-majanduslikku tähtsust ning 
väikesemahulise rannapüügi, väikesemahulise ja traditsioonilise kalapüügi tähtsust, peab 
EMKF neile erilist tähelepanu pöörama, ümberkorraldusprotsessi rahastamine peaks olema 
kättesaadav kogu laevastikule. 

Raportöör ei ole nõus selliste sekkumismeetmete nagu ladustamisabi keelamisega, mis võtaks 
ära reageerimisvõimaluse turu tasakaalustamatuse äärmuslikes olukordades. 

Teine element, mida raportöör peab problemaatiliseks, on see, et kõiki vesiviljeluse tulusaid 
investeeringuid ja töötlemisse tehtavaid investeeringuid rahastataks üksnes 
rahastamisvahendite abil, mis kuuluvad edaspidi ka ühissätete määruse alla. Kuigi sinise 
majanduse tulusate investeeringute rahastamiseks oleksid kättesaadavad kohandatud 
rahastamisvahendid, tuleks anda võimalus valida teatavate meetmete puhul ka otsetoetus. 

Äärepoolseimate piirkondade erijuhtum

Euroopa Komisjon esitab ettepaneku äärepoolseimate piirkondade uue finantspaketi kohta, 
mis esindaks miinimumsummat, mille asjaomased liikmesriigid peaksid neile eraldama. 
Nendes rahastamispakettides kehtestataks lisakulude hüvitamiseks eraldatava summa 
piirmääraks kuni 50 protsenti igast paketist. Selle tulemusena vähendatakse Kanaari saartele 
ja Prantsusmaale praeguses EMKFis hüvitiste jaoks eraldatud vahendeid vastavalt 32,7 
protsenti ja 24,2 protsenti. 

Raportöör soovib teada, milline on komisjoni kriteerium sellise piirmäära kavandamisel. See 
on väga jäik tingimus. Äärepoolseimatel piirkondadel peaks olema kaalutlusõigus ja vajalik 
paindlikkus, et eraldada vahendeid oma vajaduste järgi. Tuleb märkida, et lisakulude 
hüvitamine julgustab ettevõtjaid tootma ja laskma turule kalandus- ja vesiviljelustooteid 
piirkondades, kus madala hinna ja kehva kvaliteediga tooted nende turge üle ujutavad. Seega 
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on komisjoni ettepanek vastuolus isemajandamise tagamiseks tehtavate jõupingutustega. 
Tuleb märkida, et selle meetme puhul on vahendite kasutamine üldiselt 100 %.

Komisjoni ettepanek ei võimalda äärepoolseimate piirkondade väikesemahulise ja 
traditsioonilise kalapüügi laevastikke uuendada. Raportöör on seisukohal, et kui vahendid 
lubavad, peaks see olema võimalik. On ebaõiglane, et EL kaitseb arenguriikide ja väikesaarte 
õigust uuendada oma laevastikke samades merebasseinides, kus asuvad teatavad 
äärepoolseimad piirkonnad, ja keelab samal ajal samasugust õigust oma territooriumidele. 

Tuleb märkida, et mõnes äärepoolseimas piirkonnas koosneb laevastik praegu mootorita 
puupiroogidest ja rikkalikud (enamasti pelaagilised) rannikulähedased kalavarud jäävad 
kasutamata. Tegelikult hakati äärepoolseimaid piirkondi ühisesse kalanduspoliitikasse 
kaasama siis, kui 1990. aastatel võeti kasutusele püügikoormuse piiramine ja nad ei taotlenud 
oma laevastike uuendamist piisavalt vara. Vahepeal see võimalus keelati.

Äärepoolseimate piirkondade puhul on veel üks oluline aspekt vajadus luua pikas plaanis 
nendes piirkondades kalanduse toetamise erivahend, mis on kooskõlas 
põllumajandusvaldkonna POSEI kavaga (kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile 
vastavate valikmeetmete programm). Tuleb märkida, et nõukogu 1989. aasta otsust, millega 
nähakse ette sellise programmi loomine, kohaldatakse kõigi majandussektorite suhtes. 

Komisjoni ettepaneku uus element on see, et iga äärepoolseim piirkond peab esitama 
üksikasjaliku strateegilise tegevuskava, mis on muidugi mõttekas, kuid teisest küljest võib see 
tuua kaasa tarbetu koormuse ja komisjoni keeldumise raha eraldamisest, kui kehtestatud 
ranged tingimused ei ole täidetud. Seega võivad tegevuskavad olla võimalus, kuid lõpuks 
võivad nad muutuda piiranguks.

Ühtlasi puudub äärepoolseimatele piirkondadele riikliku tegevusabi andmise lihtsustatud 
menetluse erand, mis on olemas praeguses EMKFis ja põhineb POSEI põllumajandusmudelil.

Lõpuks soovib raportöör selgitada, et ankurdatud peibutuspüügivahendite (mille ümber 
väikesemahulise ja traditsioonilise kalapüügiga tegelevad kalurid püüavad õngejadadega, mis 
on täiesti säästlik vahend) rahastamine, mis oli praeguse EMKFi raames võimalik, on 
jätkuvalt võimalik, sest see ei ole otsesõnu keelatud.

Vesiviljelus, töötlemine ja turud

EMKF peaks soodustama vesiviljeluse edendamist ja selle kestlikku arengut. Mõnes 
liikmesriigis kehtivad endiselt alale juurdepääsu piirangud ja koormavad loamenetlused. Selle 
tõttu on sektoril keeruline parandada kasvatatud toodete kuvandit ja konkurentsivõimet. 
Toetuste kaudu peaks olema lubatud toetada tulusaid investeeringuid, innovatsiooni, 
kutseoskuste omandamist, töötingimuste parandamist ning oluliste maa ja loodusvarade 
majandamise teenuste osutamise kompensatsioonimeetmeid, võimalusega lubada 
rahastamisvahendeid ka tulusate investeeringute korral. 

Konkurentsivõime suurendamiseks tuleks ka töötlevat tööstust ja turustussektorit jätkuvalt 
toetada. 

Järeldused

Uue EMKFi aastateks 2021–2027 kavandatud põhimõtted ja eesmärgid on kiiduväärt. 
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Sellegipoolest tekib kahtlusi ilmse paindlikkuse ja eelarveeraldiste suhtes. Probleemid, mida 
EL püüab kalandus- ja merendusküsimustes ülemaailmselt lahendada, ei ole väiksema 
eelarvega lahendatavad.
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