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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Üldhinnang

A. rõhutab, et aastateks 2014–2020 kavandatud mitmeaastase finantsraamistiku maht on 
tagasihoidlik ning see on võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga aastateks 
2007–2013 isegi vähenenud; on seisukohal, et kriis ei saa olla argument ELi eelarve 
vähendamiseks, vaid vaja on hoopis oluliselt suuremat ja tugevamat eelarvet, mis 
võimaldab täita ELi poliitika eesmärgid, sealhulgas toetada majanduskasvu ja tööhõivet 
ning viia ellu majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse põhimõtet strateegia „Euroopa 
2020” raames; soovib seetõttu, et nõukogu muudaks vastavalt sellele komisjoni esitatud 
2014.–2020. aasta mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat ettepanekut;

Kalandussektoriga seotud üldküsimused

B. tuletab meelde, et kalavarud on avalik hüve, mis on eluliselt tähtis maailma toiduga 
kindlustatuse seisukohast; juhib tähelepanu asjaolule, et kalandus- ja vesiviljelussektor 
ning nende juurde kuuluvad tegevusalad on sageli rannikuäärsete, saare- ja 
äärepoolseimate piirkondade põhiline sissetuleku- ja jätkusuutliku tööhõive allikas; 
rõhutab, et reformitud ühine kalanduspoliitika peab taotlema sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaeesmärke, mille täitmise eelduseks on asjakohane kalavarude kaitsmine ja 
majandamine ning paljude rannikuäärsete kogukondade majandus- ja sotsiaalolukorra 
halvenemise peatamine tööhõive elavdamisega ja kohaliku elanikkonna elutingimuste 
parandamisega, pöörates erilist tähelepanu väikesemahulise kalapüügi sektorile, mis 
nõuab piisavaid rahalisi vahendeid pärast 2013. aastat; tunnistab vajadust seda poliitikat 
ühtekuuluvuspoliitikaga paremini kooskõlastada;

C. võtab teadmiseks, et komisjoni teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev 
eelarve” esitatud ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014–2020 
näeb kalanduse ja merenduse jaoks ette soovitusliku üldassigneeringu 6,685 miljardit 
eurot 2011. aasta püsivhindades (EMKF, sh turumeetmed + kalanduse raamlepingud + 
piirkondlikud kalandusorganisatsioonid), mis moodustab aastas keskmiselt 955 miljonit 
eurot ja seda on vähem kui praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimaseks, 2013. 
aastaks ette nähtud (984 miljonit eurot); juhib murelikult tähelepanu asjaolule, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kehtivusajal igaks aastaks ette nähtud summad 
on kõik väiksemad kui praeguses mitmeaastases finantsraamistikus aastaks 2013; tuletab 
meelde, et oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel1 rõhutab Euroopa Parlament, et järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus tuleks summasid suurendada vähemalt 5% võrra 2013. aasta tasemega 
võrreldes;

D. rõhutab, et mõned komisjoni kavandatud poliitikaeesmärkidest – nagu kalanduse 
innovatsioonialase mahajäämuse likvideerimine võrreldes teiste majandussektoritega; 
vähema keskkonnamõjuga kalandusele ülemineku propageerimine kala merre tagasi 
laskmise kaotamisega ja piiratuma mõjuga mereökosüsteemidele; rannikulähedasest 
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kalapüügist sõltuvate kogukondade elujõulisus ja muu hulgas tegevuse mitmekesistamine 
– nõuavad suuremaid rahalisi vahendeid, ilma milleta on nende eesmärkide saavutamine 
ohus;

E. märgib, et sarnaselt põllumajandussektoriga on ka kalandussektor kriiside suhtes väga 
tundlik; seetõttu pooldab põllumajandussektori eeskujul spetsiaalsete toetusmehhanismide 
loomist, mis käivitatakse hädaolukorras, näiteks muu hulgas loodusõnnetuste korral, 
kalavarude taastamise kavadest tuleneva tegevuse sundpeatamise korral või 
põhitootmisvahenditele juurdepääsu ootamatute piirangute korral; 

F. kinnitab, et kalapüügi hooajaline iseloom, mis on tingitud mitmesugustest teguritest, 
sealhulgas ilmselgetest looduslikest tingimustest, eeldab, et vaja on säilitada riiklik –
riikide ja ühendusepoolne – sektori piisav rahastamine;

Struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga (EMKF) seotud 
küsimused

G. on seisukohal, et tulevane ühine strateegiline raamistik, mida kohaldatakse ühiselt 
hallatavate fondide, sealhulgas tulevase Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi suhtes 
(EMKF), peaks võtma arvesse nende rahastamisvahendite eesmärkide mitmekesisust; 
tuletab meelde, et EMKF on sektoripõhine toetusfond, mille eraldised ei tohiks mingil 
juhul sõltuda selle geograafilise piirkonna majanduslikust seisundist, kus toetuse saaja 
tegutseb;

H. ei nõustu võimalusega, et Euroopa rahaliste vahendite kasutamisel kehtestatakse 
makromajanduslikele nõuetele vastavuse eeskirjad ja/või neid eeskirju karmistatakse; on 
seisukohal, et suuremate rahaliste raskustega ja nõrgema majandusega riike ei või 
karistada kahekordselt, piirates nende juurdepääsu nende majanduse taastamiseks ja 
arendamiseks väga olulistele rahalistele vahenditele, mis seaks ohtu 
ühtekuuluvuspõhimõtte;

I. juhib tähelepanu EMKFi tähtsusele ajavahemikul 2014–2020 kui põhivahendile, millega 
rahastatakse tulevast ühist kalanduspoliitikat; rõhutab, et uute poliitikameetmete, 
eesmärkide või prioriteetide jaoks, mis mõjutavad merekeskkonda, peavad olema ette 
nähtud piisavad rahalised vahendid; ei nõustu uute prioriteetide, eesmärkide ja 
poliitikameetmete, nagu integreeritud merenduspoliitika rahastamisega kalanduspoliitika 
jaoks vajalike rahaliste vahendite arvelt;

J. pooldab ühiselt hallatavatele fondidele, sealhulgas EMKFile juurdepääsu lihtsustamist, 
mis hõlbustab toetusesaajate ja pädevate riiklike asutuste elu ja soodustab kättesaadavate 
rahaliste vahendite täieulatuslikku kasutamist; on seisukohal, et ainult vähestele 
ettevõtjatele kasu toovate projektide asemel tuleb eelistada terviklahendusega projekte, 
millest on kasu võimalikul suurel hulgal rannikuäärsetel kogukondadel;

K. väljendab muret asjaolu pärast, et praegu olemasolevad riiklikud kalandus- ja 
vesiviljelustoodete turgude reguleerimise vahendid võidakse kaotada; nõuab kalandus- ja 
akvakultuuritoodete turu ühise korralduse osa suurendamist selleks, et tagada tulude kasv 
sektoris, turgude stabiilsus, kalandustoodete turustamise parandamine ja nende 
lisandväärtuse suurendamine, milleks on vaja anda ühise turukorralduse jaoks piisavad 
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rahalised vahendid;

L. pooldab olemasolevate vahendite koordineerimist, eelkõige rahalises plaanis, et leida 
lahendused väikesemahulise kalapüügi spetsiifilistele ja sellest kõige enam sõltuvate 
rannikukogukondade probleemidele;

M. rõhutab, et kalandusalased teadusuuringud on väga oluline töövahend sektori õigeks 
juhtimiseks, mis on tingimata vajalik selleks, et kindlaks määrata tegurid, millest sõltub 
kalavarude areng, ning neid kvantitatiivselt hinnata ja arendada välja mudelid, mis 
võimaldaksid prognoosida nende arengut ja ühtlasi parandada kalapüügivahendeid, laevu 
ning kalurite töö- ja ohutustingimusi; soovitab seetõttu suurendada kalandusuuringute 
rahastamist keskkonna-, sotsiaal- ja majandusvaldkonnas;

N. peab tingimata vajalikuks parandada bioloogiliste andmete kogumist, töötlemist ja 
kättesaadavaks tegemist, et tagada tõeliselt teadmistepõhine poliitika ja majandamine; 
peab seepärast vajalikuks suurendada liidu osalust selles valdkonnas maksimaalse lubatud 
kaasrahastamismäära tõstmisega praeguselt 50% tasemelt vähemalt 75%-ni;

O. on seisukohal, et bioloogilised puhkeajad on oluline kalavarude kaitse vahend, mis on 
oma tõhusust tõestanud ja osutunud põhiliseks vahendiks teatud püügipiirkondade 
jätkusuutlikul majandamisel; tunnistab, et bioloogilise taastumise perioodide kehtestamine 
liikide elutsükli teatud kriitilistel etappidel võimaldab kalavarudel areneda nii, et 
püügitegevust saab jätkata väljaspool keeluaega; peab seetõttu õigeks näha ette võimalus 
maksta kaluritele tegevuse peatamise ajal rahalist hüvitist;

P. juhib tähelepanu asjaolule, et praegune vesiviljeluse arengutase Euroopas muudab 
vajalikuks suurendada teadus- ja arendustegevust selles valdkonnas, mis võimaldaks 
sektori paljusid võimalusi täielikult ära kasutada ja samal ajal kaotada mõned selle 
piirangutest, aidates parandada selle säästlikkust;

Äärepoolseimad piirkonnad

Q. tuletab meelde kalandussektori tähtsust äärepoolseimate piirkondade 
sotsiaalmajanduslikus olukorras, tööhõives ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamisel, sest nende piirkondade majandusele on iseloomulikud alalised 
struktuurilised piirangud ja vähesed majanduse mitmekesistamise võimalused; pooldab 
ühenduse toetuse säilitamist ja suurendamist äärepoolseimate piirkondade 
kalandussektorile, eelkõige teatud äärepoolseimate piirkondade mõnede kalandustoodete 
realiseerimisega seotud ääremaisusest tingitud lisakulude kompenseerimise programmi 
kaudu (kalandusprogramm POSEI); on sellega seoses arvamusel, et see programm peaks 
olema piiramata kehtivusajaga, sest ääremaisus on alaline; taunib nendele piirkondadele 
määratud üldise rahastamise tuntavat vähendamist, nagu on ette nähtud mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 ettepanekus, kuigi ELi poolt äärepoolseimateks 
piirkondadeks tunnistatud piirkondade arv peaks lähiaastatel kasvama, ja nõuab nende 
vahendite olulist suurendamist;

Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
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R. nõuab, et institutsioonidevahelise kokkuleppega nähtaks ette Euroopa Parlamendi täielik 
kaasamine rahvusvaheliste kalanduskokkulepete läbirääkimiste protsessi; nõuab, et 
Euroopa Parlamendi esindajad saaksid osaleda vaatleja staatuses ja liikmesriikide 
esindajatega võrdsetel alustel kõikides läbirääkimiste etappides, võttes arvesse parlamendi 
pädevusi kalanduskokkulepete valdkonnas;

Ühise kalanduspoliitika välismõõtmega seotud küsimused

S. väljendab muret kalandusalaste partnerluslepingute ebatõhususe pärast kolmandatele 
riikidele antava sektoripõhise toetuse osas; rõhutab, et vastavalt komisjoni hindamistele 
on sektoripõhiseks toetuseks antavad rahalised vahendid absoluutarvudes liiga piiratud, 
selleks et tulemusi anda; on seetõttu seisukohal, et vaja on meetmeid selle olukorra 
muutmiseks ning vaja on ka suurendada sektoripõhise toetuse tõhusust ja kolmandate 
riikide suutlikkust neid rahalisi vahendeid vastu võtta.
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