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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 3, 38, 43 ja 349; 

2. arvestades, et hoolimata äärepoolseimatele piirkondadele omastest piirangutest, näiteks 

need, mida on nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349, on 

kalandussektoril eeliseid ja märkimisväärne arengupotentsiaal; 

3. arvestades, et äärepoolseimaid piirkondi iseloomustab eelkõige kalavarude alakasutus 

ning peamiselt vanadest ja väikestest alustest koosnevad laevastikud; 

4. tuletab meelde, et äärepoolseimate piirkondade majandusvööndite pindala on 

2 507 537 km2, mis on sama suur Euroopa Liidu mandriosa majandusvööndite 

kogupindalaga; 

5. tuletab meelde, et äärepoolseimate piirkondade kaugust on tunnistatud ja ELi õiguses 

üldise põhimõttena arvesse võetud, mis põhjendab ja võimaldab lisakulude 

hüvitamiskorra loomist kalanduse ja vesiviljeluse toodete jaoks äärepoolseimates 

piirkondades; 

6. toonitab, et säästva kalapüügi toetamine äärepoolseimates piirkondades on ülimalt 

tähtis, et tagada nende piirkondade majanduslik, sotsiaalne ja ökoloogiline areng, samuti 

nende piirkondade potentsiaali optimaalne areng; toonitab lisaks, et kalapüük on 

äärepoolseimates piirkondades palju töökohti loov valdkond, see aitab kaasa kohaliku 

elanikkonna hoidmisele ning nende jõukamaks ja vastupidavamaks muutmisele; nõuab, 

et tehtaks kõik võimalik, et kalandussektoril oleks veelgi olulisem roll nende 

piirkondade kohaliku arengu edendamisel, toetades eelkõige kalanduse eri 

tegevusvaldkondade loomist ja tugevdamist neis piirkondades ning edendades 

kohalikke turge, sealhulgas kalandustoodete tarneahelas; 

7. rõhutab seost toiduga kindlustatuse ja säästva kalapüügi kasutuselevõtu vahel 

äärepoolseimates piirkondades; rõhutab selles kontekstis vajadust kaasata kohalik 

kalandussektor kohalike elanike toiduga kindlustatuse eesmärgi saavutamisse, kuna 

toiduga kindlustatus sõltub äärepoolseimates piirkondades praegu liiga suurel määral 

impordist; 

8. tunnistab, et ELi õigusaktide keerukus ja piirangud, mida need tekitavad eelkõige 

konkurentsiõiguse seisukohast, võivad pidurdada kalanduse eri tegevusvaldkondade 

loomist ja arendamist; nõuab tulevaste läbivaatamiste käigus eeskirjade lihtsustamist või 

muutmist, et hõlbustada äärepoolseimates piirkondades kalurite tegevusvaldkondadesse 

jagunemist, hõlbustada juurdepääsu rahastamisele, maksimeerida Euroopa Liidu poolse 

rahastamise tulemuslikkust ning optimeerida kalanduse tugevaid külgi kõnealustes 

piirkondades ja tavapärast tööd täiendavate majandustegevuste loomist 

tegevusvaldkonnas, jätkates samal ajal pettusevastast võitlust ja tagades kalanduse 

tugevate külgede jätkusuutliku kasutamise kõnealustes piirkondades; 
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9. tuletab meelde, et ühine kalanduspoliitika ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

(EMKF), mis on mõeldud Mandri-Euroopa probleemide ja väljakutsete lahendamiseks, 

vastavad äärepoolseimate piirkondade kalanduse eripärale piiratud viisil ning neid ei ole 

võimalik ühetaoliselt kohaldada äärepoolseimate piirkondade kalanduse probleemidele 

ja eripäradele, nad peavad olema teataval määral paindlikud ja pragmaatilised või 

võimaldama erandite tegemist; kutsub samuti üles kehtestama igas piirkondlikus 

merealas strateegia, mis on kohandatud iga äärepoolseima piirkonna konkreetse 

olukorraga; 

10. kutsub Euroopa Liitu üles – järgides ühise kalanduspoliitika raames paika pandud 

jätkusuutlikkust ja säästvat arengut käsitlevaid põhimõtteid – väärtustama 

äärepoolseimate piirkondade kalanduse erakordset potentsiaali; 

11. nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 täielikku ja ühesugust kohaldamist 

kõigi liidu kalanduspoliitikaga seotud Euroopa Liidu poliitikavaldkondade, määruste, 

fondide ja programmide ning eelkõige EMKFi puhul; 

12. leiab, et kindlasti tuleb luua konkreetsed eeskirjad äärepoolseimate piirkondade 

laevastikele; 

13. tuletab meelde, et äärepoolseimate piirkondade eripärade, eelkõige raskete 

kliimatingimuste tõttu seisavad nende piirkondade kalurid silmitsi laevade enneaegse 

vananemisega, mis tekitab probleeme nende turvalisuse ja tõhususe seisukohast ning 

muudab töötingimused tänapäevaste laevadega võrreldes vähem atraktiivseteks; on 

seetõttu seisukohal, et praegused takistused tuleks kõrvaldada, et paremini vastata 

äärepoolseimate piirkondade eripäradele, võimaldades laevastike uuendamist ja 

moderniseerimist – kaasa arvatud krevetipüügi jaoks – traditsiooniliste või väikeste 

laevade puhul, mis lossivad kogu oma saagi äärepoolseimate piirkondade sadamates 

ning annavad panuse äärepoolseimate piirkondade kalanduse eri tegevusvaldkondade 

kohalikku ja säästvasse arengusse, toetades sellest tulenevat tööturgu ning austades 

seejuures liidu rahvusvahelisi kohustusi ja eelkõige nõuet mitte anda riigiabi, mis võib 

põhjustada ülepüüki; rõhutab väikesemahulise kalapüügi tähtsust kohalike tööturgude 

jaoks ja EMKFi võimalusi kasutada alt üles lähenemisviise eelkõige rannikualadel; 

14. nõuab, et komisjon, võttes eeskujuks kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile 

vastavate valikmeetmete programmi (POSEI) põllumajanduse jaoks äärepoolseimates 

piirkondades, uuriks võimalust luua järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

rahastamisvahend, mis oleks konkreetselt ette nähtud kalanduse toetamiseks 

äärepoolseimates piirkondades ja võimaldaks täiel määral väärtustada kalanduse 

erakordset potentsiaali äärepoolseimates piirkondades; 

15. peab murettekitavaks, et kõnealuse olukorra sotsiaal-majanduslikud tagajärjed 

mõjutavad tugevalt äärepoolseimaid piirkondi, kus on juba niigi kõrge töötuse määr 

(24,6 % Réunionil, kusjuures noorte töötuse määr on 52,4 %), ning et kalalaevastikku 

tehtavate investeeringute vähesus takistab jõupingutusi, mida tehakse (potentsiaalsete) 

kalurite tööhõive, ligimeelitamise, oskuste ja hariduse taseme tõstmise eesmärgil; 

16. kutsub komisjoni, liikmesriike ja kohalikke ametiasutusi üles määrama kindlaks ELi 

ühtekuuluvuse jaoks ette nähtud rahaliste vahendite ning eelkõige Euroopa 

Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), 
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Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ning Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 

rahaliste vahendite kasutamise ja seda ergutama, et tugevdada investeeringuid 

äärepoolseimate piirkondade kalanduse kohalike tegevusvaldkondade arendamise jaoks 

vajalikku taristusse; ergutab eelkõige investeeringute tegemist projektidesse, mis on 

seotud kalandussektori töökohtade uuesti au sisse tõstmise ja kõnealuse sektori noorte 

jaoks atraktiivsemaks muutmise ning noorte tegevuse alustamise toetamisega seotud 

koolitusse ja projektidesse, samuti uuenduslikesse projektidesse, mis on suunatud 

kalanduse jätkusuutlikkusele, selektiivse kalapüügi meetodite kasutuselevõtule ja 

kaasvastutusega tegevusvaldkondade arendamisele, luues koostoimet struktuurifondide 

ja teiste liidu programmide vahel; 

17. kutsub komisjoni üles lihtsustama äärepoolseimate piirkondade kalanduse sidusrühmade 

ja tegevusvaldkondade puhul juurdepääsu kõikidele võimalikele Euroopa 

rahastamisvahenditele; palub komisjonil võtta rohkem arvesse äärepoolseimate 

piirkondade strateegilist asukohta ja nende võimalikku rolli üleilmses merehalduses, 

merede, ookeanide ja rannikupiirkondade säästva kasutamise tagamisel ning merel 

põhineva teadmistepõhise majanduse väljaarendamisel; 

18. peab kahetsusväärseks seda, et äärepoolseimad piirkonnad on oma laevastiku 

ajakohastamiseks ja püügivõimsuse suurendamiseks toetust saanud alles alates 

1990ndatest, ja seda, et sidususe puudumine liidu kalandusvaldkonna poliitika siseste ja 

väliste aspektide vahel takistab tugevasti kõnealuse sektori arendamist äärepoolseimates 

piirkondades, piirates nn kahekordse karistuse leevendamise võimalust; rõhutab 

eelkõige vajadust analüüsida mõju äärepoolseimatele piirkondadele ning 

ülemeremaadele ja -territooriumidele (ÜMT) iga kord, kui kalanduskokkulepped ja 

kaubanduslepingud neid puudutavad; kutsub komisjoni üles kooskõlastama oma 

kaubanduspoliitikat paremini teiste liidu valdkondlike poliitikasuundadega, eelkõige 

ühise kalanduspoliitikaga; kutsub üles võtma tõeliselt arvesse äärepoolseimate 

piirkondade huve kokkulepete sõlmimisel, sätestades eelkõige lossimiskohustused 

äärepoolseimates piirkondades või äärepoolseimatest piirkondadest pärit töötajate 

värbamise laevadele; palub komisjonil tagada, et kohalikel sidusrühmadel oleks keskne 

koht äärepoolseimate piirkondade kalalaevadega seotud otsuste tegemise protsessis; 

peab tähtsaks tagada, et äärepoolseimate piirkondade kaluritel oleks juurdepääs teabele, 

mis selgitab, kuidas neil on võimalik kasutada praegu liidu poolt pakutavaid toetusi; 

19. kutsub liitu üles seadma kalandussektori usaldusväärset ja säästva arengut takistava 

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise oma 

rahvusvahelisel tasandil elluviidavas tegevuses esikohale, sealhulgas majandus-, 

kaubandus- ja kalanduskokkulepete alaste läbirääkimiste raames, ning looma 

konkreetseid vahendeid selle võitluse jaoks äärepoolseimate piirkondade 

majandusvööndites; 

20. soovitab võtta arvesse finantskriisi mõju ja selle tõsiseid majanduslikke tagajärgi, mis 

takistavad äärepoolseimate piirkondade laevastike ajakohastamise erikava täielikku 

kasutamist (määrus (EÜ) nr 639/2004); 

21. tuletab meelde, et äärepoolseimad piirkonnad sõltuvad nende majandusvööndis 

leiduvatest kalavarudest, mis on bioloogilises plaanis äärmiselt haavatavad, mistõttu on 

asjakohane nõuetekohaselt ja tõhusalt kaitsta nende tundlikke alasid, andes nendele muu 
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hulgas ainujuurdepääsu kohalikele laevadele, mis kasutavad säästlikke ja 

keskkonnahoidlikke kalapüügivahendeid, vähendades seeläbi ebaseadusliku, teatamata 

ja reguleerimata kalapüügi negatiivset mõju neis piirkondades; peab sellega seoses väga 

oluliseks, et usaldusväärsed andmed nende ülemereterritooriumide majandusvööndite 

ressursside ja tavade olukorra kohta oleksid kättesaadavad ja juurdepääsetavad; 

22. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei avaldanud 30. juuni 2012. aasta tähtajaks määrust 

(EÜ) nr 639/2004 käsitlevat rakendusaruannet; on seisukohal, et see on käest lastud 

võimalus, sest see dokument oleks olnud tähtis teabeallikas ühise kalanduspoliitika 

koosseisu arvamise / koosseisust väljaarvamise süsteemi võimalike erandite jaoks, mis 

võivad aidata kaasa äärepoolseimate piirkondade kalalaevastike väljaarendamisele; 

nõuab tungivalt, et komisjon annaks lisateavet selle kohta, miks tehti otsus aruannet 

mitte avaldada. 
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