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Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ettepanek (sellega asendatakse praegune Euroopa Liidu 
Kalandusfond) (COM(2011) 804 lõplik) on ühise kalanduspoliitika reformi paketi peamine 
osa. Esildatud määrusega toetatakse 6, 567 miljoni euroga järgnevat: 1) kalanduse, 
vesiviljeluse ning kalanduspiirkondade arendamist, 2) kontrolli ja jõustamist, 3) 
andmekogumist, 4) integreeritud merenduspoliitikat, 5) tehniliste- ja haldusmeetmete 
arendamist toetamaks ühise kalanduspoliitika läbiviimist. 

Ühises kalanduspoliitikas on hetkel toimumas hädavajalik reform ning selle toetuseks tuleb 
luua Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, et tagada jätkusuutlik kalandus. Ühise 
kalanduspoliitika ja selle rahastamisvahendi reformiga antakse otsustav võimalus kaotada 
ülepüügi toetused ning kasutada neid selleks, et toetada üleminekut jätkusuutlikule 
kalandusele ja tervetele mereökosüsteemidele. 

Euroopa püügipiirkonnad olid kunagi maailma kõige viljakamate hulgas, aga kolmkümmend 
aastat ühist kalanduspoliitikat on põhjustanud tõsise kalavarude ammendumise, 
ökosüsteemide hävinemise ning kahjustanud liike, elupaikasid ja kasvualasid (Atlandi 
ookeani hinnatud kalavarudest on ülepüütud 63 %, Vahemere varudest 82% ning kuuest 
Läänemere kalavarust neli). Euroopa Komisjon tunnistas, et liigne püügivõimsus on üks 
peamistest ülepüügi põhjustest ning märkis, et tasakaalustamatusele on aidanud kaasa 
toetused, mille tõttu on püügimaht kunstlikult suur. Seda kinnitatakse Euroopa Kontrollkoja 
2011. aasta aruandes, kus märgitakse, et laevastiku liigne püügivõimsus põhjustab kalavarude 
vähenemist, ähvardab merede heaolu ning kalapüügiga tegelevate kogukondade elujõulisust. 

Ettepanek ühendab kalandus ja vesiviljeluse meetmed ning kontrolli ja jõustamise, 
andmekogumise ning integreeritud merenduspoliitika rahastamisvahendid. Nende algselt 
eraldiseisvate rahastamisliinide integratsioon ühtseks rahastamisvahendiks võib läbi üheste 
reeglite ja protseduuride lihtsustada haldustegevust ning panustada olemasolevate vahendite 
tõhusamasse ja tulemuslikumasse jaotusesse.

Ettepanekuga võetakse kohustus rahastada ainult ühise kalanduspoliitika eesmärke ning 
reegleid, eriti kontrolli kohustusi, ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
määrust ning andmekogumise kohustusi järgivaid liikmesriike. Samuti rahastatakse sellega 
ettevõtjaid, kes järgivad ühist kalanduspoliitikat. Ettepanek sisaldab palju meetmeid, mis 
võivad aidata kaasa Euroopa Liidu kalandussektori muutmisele üha jätkusuutlikumaks, 
sealhulgas meetmeid inimkapitali ja sotsiaalse dialoogi edendamiseks, mitmekesistamise ning 
töökohtade loomise lihtsustamiseks, kohalike altpoolt tulevate algatuste tegemiseks ning 
haldamiseks, mis toetaksid püügipiirkondasid, kohalikke arengustrateegiaid ning kohalikku 
partnerlust.

Ettepanek sisaldab ka meetmeid bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks, sealhulgas Natura 
2000 ning merekaitsealade haldamist, taastamist ning jälgimist. See ei sisalda rahalist toetust 
uute sadamate, lossimiskohtade või oksjonihoonete ehitamiseks ega ka abi mootorite 
vahetamiseks, mis on edusamm kalandustoetuste ja ülepüügi eraldamisel. Ettepanek sisaldab 
ka sätteid, mis suurendaksid läbipaistvust ning avalikku teavet, parandaksid andmekogumist 
ning edastamist kui ka kontrolli ja jõustamist, kuigi need pole kohandatud piirkondlikele ega 
kohalikele tingimustele.
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Ettepanekuga ei suudeta aga saavutada vakalikku strukturaalset muutust tagamaks, et riigiabi 
kasutatakse ainult jätkusuutliku kalanduse tagamiseks. Tegelikult saaks suurt osa saadaval 
olevatest toetustest eraldada meetmetele, mis pigem toetavad ainult mõnesid üksikuid 
ettevõtjaid kui tervet kalandussektorit või ühiskonda. Harrastuslikku, väiksemahulist 
rannapüüki ning ka suundumust ökosüsteemil põhineva lähenemise poole ei ole eriti arvesse 
võetud.

Ettepanekus ei käsitleta rahastamist, millega toetatakse ülepüüki, kuigi see peaks olema 
tingimus laevastike, laevade ning püügivahendite rahastamiseks vastavalt asjakohase 
püügivõimsuse hinnangule kooskõlas olemasolevate püügivõimalustega. Ettepanek hõlmab ka 
abi ülekantavate püügikontsessioonide süsteemi rajamiseks, samal ajal kui paljud 
sidusrühmad ning liikmesriigid on kohustusliku ülekantava püügikontsessioonide kui ainsa 
lahenduse vastu. Igasugune toetus kalapüügikvootide haldamise süsteemide rajamiseks tuleks 
suunata sidusrühma juhitud / ühiselt hallatud kalandussüsteemidele.

Laevadesse või sadamatesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi, mille eesmärk on 
kasutada võimalikult hästi ära kaubanduslike varude soovimatut püüki või seda turustada, 
õõnestab lossimise kohustuse soovitud mõju sihipärasemale, valikulisemale ja säästlikumale 
kalastamisele. Rahaline toetus tuleks anda soovimatu püügi suremuse vähendamiseks, näiteks 
valikulisemate ning keskkonnasõbralikumate püügivahendite / viiside uurimiseks, kuid mitte 
soovimatu püügi turustamiseks.

Samuti sisaldab ettepanek mitmeid meetmeid, millega edendatakse ja arendatakse valimatult 
vesiviljelust, käsitlemata keskkondlikke ja sotsiaalseid aspekte.


