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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et ELi elanikkonnast 70 miljonit inimest sõltub kalandussektorist; kutsub sellega 
seoses liikmesriike üles soodustama teadus- ja arendustegevust, mille eesmärk on välja 
arendada konkurentsivõimelisem, jätkusuutlik ja ajakohane kalandussektor; juhib 
tähelepanu sellele, et ühenduse konsolideeritud poliitika valdkonnad, nagu ELi, eriti selle 
äärealade majanduse aluseks olevad põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika, eeldavad 
asjakohast ja sihipärast teaduslikku tuge; rõhutab, et sektorispetsiifiliste probleemide, 
näiteks keskkonnamõju, söödatootmise, terviseohutuse kontrolli ja rannikupiirkondade 
integratsiooni traditsioonilised lahendused ei ole enam ammu esmajärgulised ja olulisimad 
lahendusviisid; soovitab finantsraamistikus ette näha kalandusrajatistele ja 
kalandusuuringute seadmetele rahalise toetuse andmine Euroopa Kalandusfondi kaudu;

2. peab esmatähtsaks täita rohelise raamatu üks eesmärkidest, mille kohaselt tuleb ELi 
tulevases eelarves keskenduda vahenditele, mis annavad „lisandväärtust”, ja 
„tulemuspõhisemale tegevusele”; on seisukohal, et ehkki tipptase on teaduse 
aluskriteerium, on mõnes sektoris, näites kalanduses, rakendusuuringud haldusmeetmete 
väljatöötamiseks ja rakendamiseks asendamatud; juhib tähelepanu sellele, et ökosüsteemi 
tegevusplaanile ja maksimaalsele jätkusuutlikule saagikusele tuginevad uue ühise 
kalanduspoliitika eesmärgid eeldavad multidistsiplinaarseid kohapealseid teadmisi ning 
hindamisi, mille põhjal saab teha kiireid järeldusi, millest sõltuvad arvukad ettevõtetes 
tehtavad otsused, töökohad ja mereökosüsteemide alased meetmed;

3. loodab sellega seoses, et roheline raamat viib muutusteni praeguses kalandusega seotud 
teaduspoliitikas, kuna ainult tipptaseme poole püüdlemise tõttu on kõnealuses sektoris 
hüljatud sellised olulised valdkonnad nagu liikide ja nende käitumise tundmine, pidades 
silmas selliste teadmiste kasutamist laevastikus ja nende seost haldusmeetmetega, ning on 
toonud kaasa paljude teadlaste võõrdumise kalandusalastest rakendusuuringutest ja noorte 
teadlaste lahkumise nimetatud valdkonnast, mis on põhjustanud tõsise spetsialiseeritud 
töötajate nappuse ajal, mil see on kalavarude seisundit arvestades äärmiselt vajalik;

4. on seisukohal, et eelarvevahendite asjakohane eraldamine uue raamprogrammi raames 
tehtavate konkreetsete konkursikutsete ja nendest lähtuvate meetmete jaoks aitaks 
võidelda paljude nõrkade kohtade ja puudustega selles sektoris ning ühtlasi tugevdada 
kalanduse ja vesiviljelusega tegelevate teadlaste seisundit; rõhutab ühtlasi, et tugevama 
teadus- ja innovatsioonibaasi loomine nii Euroopa tasandil kui liikmesriikides aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja vesiviljelussektorit edasi arendada ning stimuleerida ja muuta 
see konkurentsivõimelisemaks, stabiilseks ning keskkonnaalaste probleemidega paremini 
toime tulevaks, et tagada Euroopa kalandussektori sõltumatus ülejäänud maailmast, 
samuti mereökosüsteemide elujõulisus ning kalandussektori heaolu;

5. rõhutab, et veel on suuri lünki teadmistes mereökosüsteemide seisundi ja kalavarude kohta 
ning napib usaldusväärseid teaduslikke andmeid nii sihtgruppi kuuluvate kui ka sihtgruppi 
mittekuuluvate liikide, sealhulgas süvamerekalade kohta, mistõttu on vaja tugevdada 
mitmemõõtmelisi valdkondadevahelisi teadusuuringuid selles valdkonnas, et kalandust 
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nõuetekohaselt reguleerida, eelkõige ökosüsteemi lähenemist kohaldades; toonitab, et 
selle saavutamiseks on vaja koostööd ja kooskõlastamist Euroopa Liidu 
teadusmeeskondade ja instituutide vahel, samuti koostööd ELi teadusmeeskondade ja 
nende väljaspool ühendust tegutsevate kolleegide vahel; peab samuti vajalikuks edendada 
kalastuspiirkondade koostööd, et jagada parimaid tavasid ja teadmisi; kutsub asjaomast 
ärisektorit üles teadusuuringute tulemusi nõuetekohaselt ja tulemuslikult rakendama; on 
seisukohal, et nii otseseid huvirühmi kui laiemat üldsust tuleks paremini teavitada 
käivitatud teadusprogrammidest ja nende tulemustest;

6. kiidab heaks asjaolu, et rohelises raamatus rõhutatakse vajadust innovatsioonisuutlikkust 
ja konkurentsivõimet suurendavate teadusuuringute järele, mis koos Euroopa 
Kalandusfondis kavandatavate meetmetega võib anda kalandusettevõtetele uusi võimalusi 
investeerida uue, säästvama püügitehnika, nt uute püügivahendite, vähem saastavate, 
ohutumate ja paremate elamistingimustega laevade väljatöötamisse ning kalatoodete 
kasutamist parandavatesse ja nende väärtust tõstvatesse meetmetesse;

7. on arvamusel, et teadusuuringute raamprogrammide ja Euroopa Kalandusfondi vahendite 
ning teiste Euroopa programmide vahel on vaja tõhusamat koordineerimist;

8. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on äärmiselt oluline suurendada ettevõtete osalust 
järgmises raamprogrammis; on seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate mikro- ja väikeettevõtete omanikud, võivad lihtsustatud ja vähem 
bürokraatliku, läbipaistvama ja lihtsalt ligipääsetava süsteemi loomisest Euroopa 
programmides osalemiseks julgust saada; usub, et eri sidusrühmadel, näiteks 
valitsusvälistel organisatsioonidel, kalurite organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi;

9. märgib, et raamprogrammi uurimisprogrammid keskenduvad eelkõige alusuuringutele, 
mille jaoks on vaja sihtotstarbeliste piisavate vahenditega teadusuuringute programme 
kalandus- ja vesiviljelusalase teadustöö jaoks, et sektorit toetada ja tagada toiduahelasse 
jõudvate kalatoodete käitlemise vastavus hügieeni- ja keskkonnatingimustele;

10. juhib tähelepanu sellele, et ühise kalanduspoliitika reformi eesmärk on tagada 
kalapüügitavade jätkusuutlikkus, niisiis tuleb rahastada vastavate uute tehnoloogiate 
arendamiseks, näiteks kalalaevade selektiivsemaks muutmiseks või mootorite kütusekulu 
vähendamiseks tehtavaid teadusuuringuid;

11. on seisukohal, et praegused teadus- ja uuendustegevuse rahastamise vahendid ELis ei 
rahulda teadustegevuse vajadusi kalanduse ja vesiviljeluse sektoris; rõhutab, et õige 
reageerimine selle sektori probleemidele ja vajadustele eeldab nende vahendite 
kohandamist selliselt, et arvestataks sektori erijooni, eelkõige rakendusuuringute 
valdkonnas;

12. leiab, et säästva kalanduse loomiseks ja väikesemahulise kalapüügiga tegelejaile soodsate 
töötingimuste loomiseks tuleb toetada ka kalalaevastiku arendamist, seetõttu peab uus 
finantsraamistik keskenduma selle valdkonna teadus- ja uuendustegevusele;

13. märgib, et teadusinfrastruktuuride arendamine struktuurifondide kaudu aitab ületada lõhet 
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teaduse taseme vahel eri liikmesriikides ja kaasata liikmesriike ning piirkondi paremini 
ühenduse uurimisprogrammidesse;

14. märgib, et esmaste toiduainete tootmise ja muu merendusalase tegevuse jätkusuutlikkus 
ühistel merealadel sõltub piirnevate riikide ühisest lähenemisest; rõhutab vajadust 
suurendada teaduse mahtu piirnevates riikides, mille aluseks oleks ühtse 
strateegiaraamistiku ja ELi naabruspoliitika instrumentide parem koordineerimine.
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