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LÜHISELGITUS

Kalanduskomisjon on teadlik, et 2012. aasta eelarve projekt koostati erilises olukorras, mis on 
tingitud liikmesriikide riiklike kulutuste vähendamisest. Euroopa Komisjon väidab, et 
eelarveprojektiga toetatakse investeeringuid ja majanduse elavdamist. Seetõttu tuleks taas 
kinnitada, et väga paljude piirkondade majanduses ning sellistes valdkondades nagu Euroopa 
toiduga kindlustatus, sotsiaalne ühtekuuluvus ja veeökosüsteemide juhtimine on 
kalanduspoliitika endiselt kesksel kohal. Sel põhjusel tuleb Euroopa Liidul säilitada nendes 
valdkondades tehtavate kulutuste tase ja tegutseda kalandusvaldkonna sotsiaalse ja 
majandusliku tasuvuse ning elujõulisuse suurendamise nimel.

2012. aastat iseloomustavateks märksõnadeks on esimesed ühise kalanduspoliitika ja 
integreeritud merenduspoliitika reformiga seotud meetmed. Seetõttu tuleb vältida olukorda, 
kus integreeritud merenduspoliitika meetmete rahastamine toimub ühisele kalanduspoliitikale 
ja muule tavapärasele kalanduspoliitikale eraldatavate assigneeringute arvelt. Sellega seoses 
näitab eelarve projekti III jao jaotis 11 Euroopa Komisjoni pingutusi jätkata assigneeringute 
mõõdukat suurendamist, kui arvesse võtta reserve. Siiski on kahetsusväärne, et järelevalve 
täitemeetmete eelarvet (11.08) on märkimisväärselt vähendatud (maksete assigneeringuid on 
vähendatud 16,92%). Kalanduskomisjon juhindub assigneeringute üle hääletamisel merendus-
ja kalandusasjade peadirektoraadi tööprogrammist ja ühise kalanduspoliitika reformiga seotud 
seadusandlikest ettepanekutest.

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. tervitab Euroopa Komisjoni pingutusi, mida ta on teinud selle nimel, et hoida kalandusele 
mõeldud assigneeringute kogusumma eelmise aastaga võrreldes samal tasemel;

2. väljendab imestust selle üle, kui palju assigneeringuid paigutatakse reservi, ja nõuab, et 
nende summade kasutamise optimeerimiseks algatataks asjakohaseid seadusandlikke 
õigusakte, eriti neid, mis käsitlevad rahvusvahelisi kalanduskokkuleppeid;

3. kiidab heaks kalandusturgudele (11 02) ja Euroopa Kalandusfondile (EKF) (11 06) ette 
nähtud assigneeringute suurendamise, kuid märgib, et turgudele ette nähtud 
kulukohustuste assigneeringute hoidmine samal tasemel vähendab võimalusi selle 
valdkonna täielikuks toetamiseks järgmistel aastatel; on seisukohal, et lisaks tuleb arvesse 
võtta kalanduse turuhindade seirekeskuse astmelist kasutuselevõtmist 2012. aastal, mille 
osas komisjon on võtnud endale ülesande teha ettepanek õigusliku aluse kohta;

4. peab kahetsusväärseks Euroopa Komisjoni ettepanekut vähendada ühise kalanduspoliitika 
järelevalvele ja rakendamisele ette nähtud üldisi kulukohustuste assigneeringuid ja 
maksete assigneeringuid, eriti selles osas, mis puudutab rahalist toetust liikmesriikidele; 
on seisukohal, et Euroopa Komisjonil tuleb assigneeringute kasutamise lihtsustamise ja 
edendamise nimel aktiivsemalt tegutseda;

5. kiidab siiski heaks, et suurendatud on assigneeringuid, mis on ette nähtud Ühenduse 
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Kalanduskontrolli Agentuurile, mille tegevust tuleb toetada ja edendada;

6. võtab teadmiseks, et assigneeringud, mis on seotud vee-elusressursside kaitse, 
majandamise ja kasutamisega (11 07), ei ole üldiselt muutunud, kuid arvestades 
2010. aasta eelarve täitmist, palub Euroopa Komisjonil algselt tema käsutusse antud 
assigneeringuid rohkem kasutada;

7. võtab teadmiseks integreeritud merenduspoliitika eelarverea loomise; märgib seevastu, et 
kavandatud assigneeringutest ei piisa selle uue poliitika peamiste eesmärkide 
saavutamiseks; kinnitab taas, et integreeritud merenduspoliitika tohi mitte mingil juhul 
kahjustada ühise kalanduspoliitika senist rahastamist ning et tuleks leida õiglane tasakaal 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide 1 ja 2 reservis olevate assigneeringute 
kasutamisel;

8. lükkab otsustavalt tagasi 2012. aasta eelarve projekti käsitlevas nõukogu seisukohas ette 
nähtud kalanduse valdkonna assigneeringute suured kärped; peab kahetsusväärseks, et 
nõukogu on valmis ulatuslikult vähendama liidu toetust sektorile, kus niigi napib 
vahendeid, arvestades selle sektori tähtsust ühiskonnale tervikuna;

9. juhib nõukogu tähelepanu tõsiasjale, et rahaliste vahendite kärpimine kõnealuses 
valdkonnas ei võimalda mitte kunagi tagada Euroopa kalanduse püsivat arengut; rõhutab, 
et Euroopa Liidul on täita ka ülioluline roll jätkusuutlikkuse edendajana maailma 
kalanduses; võtab teadmiseks, et järelevalvele ette nähtud täiendavate rahaliste 
vahenditeta kahjustab ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük edaspidigi 
Euroopa Liidu kalurite suuri pingutusi ning takistab ühtse turu nõuetekohast toimimist;

10. palub nõukogul vaadata uuesti läbi oma seisukoht kõikide XI jaotist puudutavate, eriti 
EKFi käsitlevate eelarveridadega seotud assigneeringute ja kulukohustuste mahu kohta.


