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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika on asendamatu kalavarude jätkusuutlikuks 
majandamiseks igas aspektis – nii keskkonnaalases, majanduslikus kui ka sotsiaalses. Siiani ei 
ole ühine kalanduspoliitika andnud oodatud tulemusi ja komisjon soovitab kasutusele võtta 
uuendatud ühise kalanduspoliitika, et vältida jätkuvat tõsist kalavarude ammendumist, 
laevastiku liigset püügivõimsust, madalat kasumlikkust ja ning paljude laevastike vähest 
majanduslikku paindlikkust. Seetõttu tuleb mõned ühise kalanduspoliitika elemendid üle 
vaadata, et saavutada üldine eesmärk: tagada kalapüügi ja vesiviljeluse alane tegevus, mis 
looks pikas perspektiivis jätkusuutlikud keskkonnatingimused ning aitaks kaasa toiduvarude 
kättesaadavusele. 

Uuendatud poliitika peaks olema suunatud mere elusressursside kasutamisele, et taastada ja 
säilitada kalavarud vähemalt sellisel tasemel, mis tagaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse. Selline süsteem tuleks sisse seada niipea kui võimalik, kuna selle tulemusel 
hakkaks kalavarude üldine seisukord paranema, mis omakorda tooks kaasa olulise paranemise 
majanduses ja sotsiaalvaldkonnas. Teisest küljest aitaks keskkonna heale seisundile kaasa ka 
soovimatu püügi vähendamine, saagi vette tagasi laskmise lõpetamine ja võimalikult vähene 
negatiivne mõju ökosüsteemidele, mida aitaks muu hulgas saavutada selektiivsete 
püügivahendite väljatöötamine.

Ühise kalanduspoliitika keskseks põhimõtteks peaks jääma võrdne ligipääs vetele ning samuti 
mere elusressursside kaitse, mis peab jääma ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamise 
aluseks. Ressursside kaitseks on eriti olulised mitmeaastased majandamiskavad, mis aitavad 
hoida kalavarude kasutamise jätkusuutlikul tasemel. Lisaks on endiselt vajalik laevastiku 
haldamise põhipoliitika koos iga liikmesriigi jaoks eraldi kehtestatud püügivõimsuse 
ülempiiridega. 

Ühine kalanduspoliitika peaks toetama säästva vesiviljelussektori keskkonnaalaselt, 
majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arendamist. Säästev vesiviljelus, mida juhitakse 
asjakohaselt, nii et keskkonnale tekitatav kahju oleks minimaalne, võib ranniku- ja 
maapiirkondades aidata kaasa toiduga kindlustatusele, majanduskasvule ning töökohtade 
loomisele. Märkimisväärset edu on võimalik saavutada juhul, kui liikmesriigid töötavad 
Euroopa Liidu strateegiliste suuniste põhjal välja riiklikud strateegiakavad, mis aitavad kaasa 
vesiviljeluse jätkusuutlikule arendamisele äritegevuse turvalisuse ning vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu tagamise teel. Sellega seoses on ka Natura 2000 kaitstud merealade 
võrgustiku toetamine eluliselt tähtis investeering. Vesiviljeluse arendamisel on selge Euroopa 
Liidu mõõde, sest ühe liikmesriigi tasandil tehtavad strateegilised valikud võivad mõjutada 
naaberliikmesriikide arengut samas valdkonnas. Seetõttu peaks liikmesriikidel olema 
võimalus teada saada, mida teised liikmesriigid kavatsevad edaspidi vesiviljeluse 
arendamiseks ette võtta.

Ühise kalanduspoliitika jaoks on järgmiseks majandusperioodiks kokku ette nähtud 6,68 
miljardit eurot (rahastamine toimub kalandusfondi kaudu). 

Arvamuse koostaja toetab kavandatava reformi üldist suunda.
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Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek 
võtta vastu esimese lugemise seisukoht ja toetada komisjoni ettepaneku üldist suunda.

Eelarvekomisjon esitab üksikasjalise hinnangu eelarveliste aspektide kohta oma arvamuses 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi käsitlev määrus. Selles 
tuleks käsitleda väikesemahulise kalapüügi jaoks antavat eritoetust.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus on vaja piisavalt 
lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 
olemasolevad poliitilised prioriteedid, täita 
Lissaboni lepingus sätestatud uued 
ülesanded ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; nõuab juhul kui nõukogu 
seda seisukohta ei jaga, et ta määratleks 
selgelt need poliitilised prioriteedid või 
projektid, mis võiks täiesti kõrvale jätta, 
hoolimata nende tõendatud 
lisandväärtusest Euroopa jaoks
______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
ettepaneku hinnanguline finantsmõju on 
vaid seadusandjale suunatud soovitus 
ning seda ei saa kindlaks määrata enne, 
kui jõutakse kokkuleppele määruses, 
millega kehtestatakse mitmeaastane 
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finantsraamistik aastateks 2014–2020;
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