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Sissejuhatus

Kui välja arvata kalandusalane teadustöö, teostatakse kogu merendus- ja kalandusalast 
tegevust rubriigis 2 – loodusvarade kaitse ja majandamine. On olemas kaks 
rahastamisvahendit: a) Euroopa Kalandusfond (EFF) ja b) nn „teine rahastamisvahend”, mis 
hõlmab ühise kalanduspoliitika kõiki muid meetmeid, sealhulgas rahvusvahelist kalandust ja 
mereõigust. Ettevalmistav tegevus ja katseprojekt Euroopa merenduspoliitika rakendamise 
käivitamiseks täiendavad seda valdkonda 2009. aasta esialgses eelarveprojektis.

Komisjon teeb ettepaneku eraldada Euroopa Kalandusfondile 631,7 miljonit eurot 
kulukohustuste assigneeringutena ja 561,1 miljonit eurot maksete assigneeringutena, mis 
tähendab 2008. aasta eelarvega võrreldes vastavalt 3,1 % ja 24,5 % suurenemist. Suhteliselt 
suurt vahendite suurenemist maksete osas saab seletada peamiselt asjaoluga, et 2008. aasta 
eelarvet iseloomustas madal maksete määr, kuna ettemaksed olid kantud juba 2007. aasta 
eelarvesse. 2009. aasta esialgses eelarveprojektis kavandatud maksete assigneeringud 
hõlmavad uusi perioodi 2007–2013 Euroopa Kalandusfondi programme ning perioodi 2000–
2006 struktuurifondide programmides eelarveridade täitmata kulukohustuste realiseerimist 
(Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) lõpuleviimine).

Ühise kalanduspoliitika jaoks kavandatud assigneeringud hõlmavad kokku 297,8 miljonit 
eurot kulukohustustena ja 269,3 miljonit maksetena. Võrreldes 2008. aastaga tähendab see 
vastavalt 6 % ja 11 % vähenemist. See kajastab komisjoni jõupingutusi, kohandamaks eelarve 
assigneeringuid viimastel aastatel vaadeldud eelarve tegeliku täitmisega. Neile arvnäitajatele 
tuleb lisada 5,7 miljonit eurot ühenduse kalanduse kontrolliagentuuri (CFCA) jaoks. 
Võrreldes 2008. aastaga tähendab see kõikide agentuuri jaotiste osas keskmiselt 23% 
vähenemist.

Rahvusvahelise tegevuse kulud (194,3 miljonit eurot nii kulukohustuste kui maksete osas) 
vähenesid võrreldes 2008. aastaga 8%. See vähenemine tuleneb peamiselt mitmete 
kolmandate riikidega kalandusalaste partnerluskokkulepete jaoks uuesti läbiräägitud ja 
kohandatud summadest ning väiksematest vajadustest rahvusvahelistele 
kalandusorganisatsioonidele makstavate mittekohustuslike osamaksete osas. Suurem osa 
küsitud assigneeringutest on ette nähtud jõus olevate kalanduskokkulepete rahastamiseks. 
Mõnede aeguvate olemasolevate kalanduskokkulepete uuendamiseks ning mõnede uute 
kokkulepete jaoks, mille osas tuleb pidada läbirääkimisi, kantakse reservi umbes 29 miljonit 
eurot. Ülejäänud osa on ette nähtud ühenduse osaluse tagamiseks üha enamates 
rahvusvahelistes ja piirkondlikes kalandusorganisatsioonides, samuti sellega seotud 
ettevalmistavaks tegevuseks.

Märkused

2009. aasta esialgses eelarveprojektis kalandusele eraldatud assigneeringud on võrreldes 
eelmise eelarveaastaga järjepidevad, mida tuleb pidada negatiivseks arenguks, kuna eelmised 
eelarved juba kajastasid riikide haldusorganite nõutavate meetmete võtmiseks minimaalseid 
vajalikke vahendeid, rakendamaks ühtset ühenduse kalandus- ja merenduspoliitikat, tagades 
selle tõhusaks muutmiseks vajalikud ressursid.
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Kütusehinna tõusu tõttu suurenenud väline majandussurve halvendab veelgi kalatööstusele 
avalduvat olemasolevat survet, mis tuleneb liigsuurest laevastikust ja ülepüügist tingitud 
ressursside vähenemisest. Kalandussektoris moodustavad kütusekulud praeguse hinnataseme 
juures üle 30% ELi kalade lossimise koguväärtusest. Kõige rohkem kannatavad mõned 
operaatorid, eriti traalerid, kelle sissetulekust kuni 50% moodustavad kütusekulud. Samas on 
viimastel aastatel kalahinnad seiskunud või isegi langenud, põhjustades sektorile suurt kahju 
ning kaluritele tõsiseid sotsiaalseid probleeme.

Kuigi komisjon teeb ettepaneku kalandussektori ümberkorraldamiseks kooskõlas praeguse 
makromajandusliku olukorraga, tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et aidata kõige 
haavatavamate Euroopa laevastike segmentide püsimajäämist, tegeledes samas majanduslike 
ja sotsiaalsete tagasilöökidega. Sellega seoses on vaja kiiresti täiendavat toetust, et aidata 
kalureid sektori ümberkorraldamise ja erakordselt kõrgete kütusehindade ajal.

See toetus võiks tulla ühisest kalanduspoliitikast, suurendades assigneeringuid ja makseid, 
uutest sotsiaalmeetmetest või muudest erakorralistest meetmetest, mille eesmärk on laevastiku 
ümberkorraldamine ja kütusehindadest sõltuvuse vähendamine ning pakkuda kaluritele enam 
sotsiaalset toetust, muutes sektori keskkonnasõbralikumaks, vähem kütusest sõltuvaks ning 
tagades kaluritele nende püügi eest õiglase tasu. Arvamuse koostaja on seisukohal, et sellised 
erakorralised meetmed peaksid samuti tooma kaasa sektori suurema uuenduslikkuse ja 
võimaldama kaluritel kohaneda sektori ümberkorraldustega ning need on äärmiselt olulised 
praegusel erakordsel ajal.

Komisjoni 2009. aasta esialgne eelarveprojekt kärbib liikmesriikide võetavate 
kontrollimeetmete kaasrahastamiseks ettenähtud vahendeid 3,1% võrra, tuues põhjenduseks, 
et selle eelarverea vahendeid ei kasutatud eelmises eelarves täielikult ära ning et 2008. aastal 
tuleb käivitada spetsiaalsed tehnilise abi programmid.

Selline vahendite vähendamine võib tulevikus osutuda alibiks, millega varjatakse selliste 
riikide nõuetele mittevastavat haldustegevust, kes ei varu piisavalt vahendeid 
kalanduskontrolli (pädevus, mida nad kadedalt kaitsevad) tugevdamiseks, samas kui nad 
pööravad vähe tähelepanu oma ülesannete rahuldavale teostamisele, mis on nende õiguslik 
kohustus. Lisaks ei ole see vahendite vähendamine kooskõlas kontrollikoja eriaruandega 
7/20071, mis rõhutab, et liikmesriigid peaksid oma järelevalvetegevuseks töötama välja 
analüütilised programmitöö ja järelmeetmete vahendid, mis võimaldavad neil tagada piisava 
üldise kontrolli ja ressursside optimaalse kasutamise.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata äärepoolseimatele piirkondadele, pidades silmas nende 
spetsiifilisi näitajaid, et kompenseerida nende eraldatusest ja looduslikest tingimustest 
tulenevad suured kahjud. Nõukogu on 2008. aasta jaoks kiitnud heaks finantstoetuste 
mehhanismi, mis ulatub 15 miljoni euroni, kuid mis ei vasta Euroopa Parlamendi poolt heaks 
kiidetud 17 miljonile eurole ja mis tuleb seetõttu ilmselt taastada. Praegust õigusraamistikku 
tuleb samuti kohandada, et see vastaks taolisele vahendite suurendamisele.

                                               
1 Eriaruanne nr 7/2007 ühenduse kalavarude säilitamist käsitlevate eeskirjade kontrolli-, inspektsiooni- ja 
sanktsioonisüsteemide kohta koos komisjoni vastustega. ELT C317, 28.12.2007
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Merenduspoliitika on üks liidu strateegilistest eesmärkidest. Selle eesmärk on koondada 
erinevad algatused meretranspordi, turismi, kalanduse, keskkonna, loodusvarade säilitamise 
ning teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas ning kasutada nende mitmekordistavat 
mõju Euroopa Liidu merenduspoliitika väljatöötamiseks.

Selle uue integreeritud merenduspoliitika väljatöötamiseks tuleb luua sobilik pinnas. See 
tähendab, et ettevalmistavate algatuste käivitamiseks peavad olema kasutatavad vastavad 
finantsvahendid, et jätkata juba alustatud merenduspoliitika ettevalmistava tegevuse ning 
merenduspoliitika võrkude loomise ja parimate tavade katseprojekti rakendamist. Seepärast 
on väga oluline, et vastavad eelarveread lisatakse 2009. aasta eelarvesse, tagades sellega, et 
neid algatusi ei blokeerita 2009. aastal.

Arvamuse koostaja väljendab sellega seoses muret, et uus Euroopa Liidu merenduspoliitika 
võib eelarvelise rahastamise osas kahjustada ühise kalanduspoliitika olemasolevaid 
prioriteetseid valdkondi. Ettevalmistava tegevuse (4,1 miljonit eurot) ja katseprojekti (1,9 
miljonit eurot) teisel aastal rakendamiseks kokku ette nähtud 6 miljonit eurot ei ole piisav, et 
katta kõik uue Euroopa Liidu merenduspoliitika käivitamise aspektid. Tulevikus vajab see 
piisavat rahastamist enam kui ühest eelarvereast.

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. tervitab ettepanekuid 2009. aasta kalandus- ja merenduspoliitika eelarve kohta, vaatamata 
asjaolule, et finantsperspektiiviga 2007–2013 kavandatud rahalised vahendid on 
ebapiisavad kalandussektori vajaduste rahuldamiseks kalandussektoris jätkuva kriisi ajal, 
mida iseloomustavad suurenenud kulud, eelkõige kütusele, väiksem püük ja madalamad 
sissetulekud;

2. kutsub komisjoni üles tegema kooskõlas käesoleva resolutsiooniga ettepaneku 
kiireloomuliste meetmete võtmiseks, et aidata tagada kalurite ja kõige haavatavamate 
Euroopa kalalaevastiku segmentide püsimajäämine;

3. tervitab merenduspoliitika ettevalmistava tegevuse ning merenduspoliitika võrkude 
loomise ja parimate tavade katseprojekti jätkamist 2009. aasta eelarves, tagades sellega, et 
neid algatusi ei blokeerita 2009. aastal;

4. väljendab muret liikmesriikide võetavate kontrollimeetmete kaasrahastamiseks ettenähtud 
vahendite kärpimise pärast; on seisukohal, et ühist kalanduspoliitikat saab nõuetekohaselt 
rakendada ainult siis, kui liikmesriigid järgivad täiel määral kalanduskontrolli nõudeid;

5. väljendab muret seoses sellega, et uus Euroopa Liidu merenduspoliitika võib eelarvelise 
rahastamise osas kahjustada ühise kalanduspoliitika olemasolevaid prioriteetseid 
valdkondi; kavandatavad vahendid ei ole piisavad, et katta kõik uue Euroopa Liidu 
merenduspoliitika käivitamise aspektid; tulevikus vajab selline poliitika piisavat 
rahastamist enam kui ühest eelarvereast.
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