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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on seotud komisjoni 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisega ja kontrollikoja eriaruandega nr 12/2011 pealkirjaga „Kas Euroopa Liidu 
meetmed on aidanud kohandada kalalaevastike püügivõimsust olemasolevate 
püügivõimalustega?”
(N7-0003/2012 – C7-0018/2012 - (2012/2009)(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 12/2011 pealkirjaga „Kas Euroopa Liidu 
meetmed on aidanud kohandada kalalaevastike püügivõimsust olemasolevate 
püügivõimalustega?”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust2, eriti selle 
artikleid 145, 146 ja 147,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 76 ja 112 ning VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kalanduskomisjoni arvamust (A7-
0228/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlament tutvub iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse käigus kontrollikoja eriaruannetega;

B. arvestades, et kontrollikoja eriaruannetes esitatakse teavet rahaliste vahendite 
kasutamisega seotud probleemsete küsimuste kohta ning seega aitavad need parlamendil 
täita eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni rolli;

C. arvestades, et seadusandjad vaatavad peatselt läbi ühise kalanduspoliitika ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi toimimise; 

1. on rahul kontrollikoja aruandega ja võtab teadmiseks selles sisalduva hävitava hinnangu 
nii komisjoni kui ka liikmesriikide võetud meetmetele;

2. rõhutab, et ühine kalanduspoliitika edendavat jätkusuutlikku kalapüüki, mis eeldab 
kalandussektori elujõulisust pikemas perspektiivis ning tasakaalu kalavarude ja 
laevastiku püügivõimsuse vahel, et vältida kalavarude ülepüüki; 

3. võtab teadmiseks, et ehkki liigsete püügivõimsuste vähendamine on olnud varasemate 

1 ELT L 68, 15.3.2011.
2 ELT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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ühise kalanduspoliitika reformide ajal pidevalt kõneaineks ning seda on käsitletud 
kontrollikoja eriaruannetes nr 3/1993 ja nr 7/2007, ei ole kulukad meetmed, mida on 
võetud püügivõimsuste vähendamiseks kalalaevastike varude suurusega vastavusse 
viimise teel, siiani tulemusi andnud;

4. tunnistab, et 1995. aastast saadik on ELi kalasaakide tendents olnud langusteel ning et 
2009. aasta aprillis avaldatud komisjoni rohelise raamatu andmetel on selle languse 
põhjuseks peamiselt ülepüük ning et see moodustab nõiaringi, mis hõlmab liigseid 
püügivõimsusi ja kalalaevastike kehvi majandustulemusi;

5. on mures selle pärast, et 2002. aastal toimunud viimasest ühise kalanduspoliitika 
reformist saadik on kalasaagid vähenenud ühe miljoni tonni võrra1 ning töökohtade arv 
kalandussektoris on langenud 421 000-lt 351 000-le2;

6. märgib, et kuigi liigne püügivõimsus ei ole ametlikult määratletud, on ülepüütud 
kalavarude tõttu vähenev püük ja kaotatud töökohad tegelik tõendus selle kohta, et 
püügivõimsus on liiga suur; kutsub komisjoni üles määratlema liigse püügivõimsuse 
mõiste ning kaaluma asjakohasemaid ja tõhusamaid meetmeid, et soodustada 
püügivõimsuse tasakaalustamist püügivõimalustega;

7. on arvamusel, et komisjon peaks viivitamata koostama aruande, mis sisaldab andmeid 
liidu liigse püügivõimsuse kohta kalatööstuste ja riikide kaupa;

8. tunneb lisaks muret selle pärast, et kalalaevastiku püügivõimsuse ülemmäärad on 
laevastiku suuruse piiramise vahendina muutunud kasutuks, sest kalalaevastiku tegelik 
suurus jääb ülemmääradele tublisti alla – see võiks olla koguni 200 000 tonni võrra 
suurem ja ikkagi eeskirjadega kooskõlas; rõhutab, et samal ajal on kalalaevastiku 
püügivõimsus tänu tehnoloogilisele arengule viimase kümne aastaga tõusnud keskmiselt 
3% aastas;

9. märgib, et ühise kalanduspoliitika raames mõõdetakse aluste võimsust (kilovattides) ja 
suurust (brutotonnaaž) ning et nende näitajate puhul ei võeta arvesse püügitehnoloogia 
arengut, mis raskendab nende vähendamiseks sobivate eesmärkide seadmist; märgib, et 
komisjon tahab säilitada nimetatud staatilisi näitajaid kuni 2015. aasta lõpuni;

10. palub komisjonil jõustada liikmesriikide kohustus korrektselt ajakohastada 
laevandusregistri andmeid ning kehtestada aruande esitamise kohustus nende 
jõupingutuste kohta püügivõimsuse tasakaalustamisel püügivõimalustega;

11. märgib püügivõimsuse vähendamisega seoses, et komisjoni uus ettepanek ühise 
kalanduspoliitika kohta põhineb uuel turupõhisel lähenemisviisil (ülekantavate 
kalapüügiõiguste toetuskavad), kuna komisjon on jõudnud järeldusele, et neil kavadel 
on püügivõimsuse vähendamisel oluline osa;

12. väljendab muret puudujääkide pärast eeskirjades, mis käsitlevad kalapüügiõiguste 
käsitlemist, kui kalalaevu lammutatakse avaliku sektori toetusel, ja samuti kalalaevade 

1 Allikas: Eurostat.
2 Allikas: Euroopa Komisjon. Tööhõive kalandussektoris. 2006.
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valiku selgete ja tulemuslike kriteeriumide puudumise pärast; on arvamusel, et 
lammutuskavasid on osaliselt halvasti rakendatud, maksumaksja raha on kasutatud 
näiteks juba kasutusest kõrvaldatud laevade lammutamiseks või kaudselt isegi uute 
laevade ümberehitamiseks; märgib siiski, et mõnedes liikmesriikides on lammutuskavad 
täitnud oma eesmärgi; rõhutab seetõttu liigse püügivõimsuse vähendamise eesmärgil 
rakendatavate lammutuskavade kasutamise korral vajadust range järelevalve järele, et 
vältida nende kavade kuritarvitamist;

13. kahetseb asjaolu, et Euroopa Kalandusfondist (EKF) kalalaevade pardal tehtavad 
investeeringud võivad suurendada konkreetsete laevade püügivõimet; peab ebapiisavaks 
tõlgendavat märkust, mille komisjon koostas ja saatis liikmesriikidele pärast laevade 
püügivõimele pühendatud kontrollikoja eriaruannet, milles kontrollikoda nõudis 
riigiasutustelt rangemate kontrollide jõustamist, enne kui teha otsuseid pardal tehtavate 
investeeringute projektide rahastamise kohta;

14. märgib, et eriaruande lõikes 36 on kirjas, et 2010. aasta lõpuks oli liikmesriikide 
sertifitseeritud kulutuste kohaselt Euroopa Kalandusfond kasutanud 645 miljonit eurot 
ehk 15% perioodil 2007–2013 kättesaadavast summast, ja et enamik sellest summast 
deklareeriti 2010. aastal ning seisuga 31.12.2010 oli komisjonil välja maksmata veel 
292 miljonit eurot, kuna nõukogu võttis oma 27. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta)1 vastu hilja ning liikmesriikide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide esialgne sisseseadmine oli keerukas; märgib, et 2011. aasta 
detsembri lõpuks moodustasid liikmesriikide tõendatud vahemaksed 28% EKFi 
kogueraldistest ehk kokku 1 188 miljonit eurot, ja peab tervitatavaks tõsiasja, et EKFi 
raha kasutamine on nüüd kiirenenud;

15. soovitab liikmesriikidel võtta meetmed, et teha järgmist:

– kohandada kalalaevastike püügivõimsus olemasolevate püügivõimalustega 
ning

– tagada, et kalalaevade kasutusest kõrvaldamise kavade valikukriteeriumid 
koostatakse nii, et need avaldavad sihtliigi kalavarude jätkusuutlikkusele 
positiivset mõju ning hoiavad ära riigiabi andmise mittetöötavate kalalaevade 
kasutusest kõrvaldamiseks;

16. palub komisjonil kehtestada kalalaevastiku püügivõimsuse tõhusad ülemmäärad;

17. on arvamusel, et ühise kalanduspoliitika elluviimiseks piirkondades ning selle 
programmide ja meetmete vastavaks haldamiseks tuleb ühist kalanduspoliitikat 
reformida;

18. kiidab heaks järgmised kontrollikoja soovitused:

– tuleb välja töötada meetmed, et vähendada tulemuslikult kalalaevastiku liigset 
püügivõimsust ning määratleda paremini püügivõimsus ja liigne püügivõimsus ja 
neid mõõta, unustamata seejuures vajadust hoida kalandussektoris veel säilinud 
töökohti;

1 ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.
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– laevade moderniseerimise riigiabi kord tuleb läbi vaadata ja kalapüügiõiguste 
ülekandmise mehhanismide roll tuleb muuta selgemaks;

– kalalaevade kasutusest kõrvaldamise kavade jaoks tuleb kehtestada selged 
valikueeskirjad;

– liikmesriigid peavad EKFi vahendid õigeaegselt ära kasutama ja avaliku sektori 
vahenditest pardal tehtavad investeeringud ei tohi suurendada laevade 
püügivõimet;

– kalalaevade registrit tuleb korrektselt ajakohastada ning liikmesriikide aruanded 
peaksid sisaldama nõutavat teavet ja olema sobiva kvaliteediga;

19. on lisaks seisukohal, et tänu kontrollikoja kriitikale on selgunud, et EKFi ja ühise 
kalanduspoliitika puhul ei kasutata praegu ühiseid vahendeid tõhusalt, ning peab 
seetõttu tervitavaks tõsiasja, et kogu süsteem vaadatakse lähiajal läbi; toonitab, kui 
oluline on süsteemi ümbertöötamise juures keskenduda pigem kalanduspoliitika nendele 
valdkondadele, millega on kõige parem tegelda liidu tasandil (nagu näiteks 
keskkonnaalased aspektid), kui mitut tüüpi ebatõhusatele subsideerimiskavadele;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Lidu Kohtule ja kontrollikojale.
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SELETUSKIRI

Enne, kui Lissaboni lepingus (ELi toimimise lepingu artikkel 3) seda selgelt välja öeldi, oli 
kohtupraktikas juba ammu kindlaks tehtud, et kalandus kuulub ELi ainupädevusse. Jagatud 
pädevuse alla kuuluvad veel vaid magevee kalavarud ja osa vesiviljelusest.

Ühise kalanduspoliitika läbikukkumisele vaatamata tahab komisjon meid uskuma panna, et ta 
suudab esitada reformikavad nii ühise kalanduspoliitika1 kui ka Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi2 jaoks. Käesolev raport neid küsimusi ei hõlma, kuid ELi seadusandjad 
arutavad praegu mõlemat kava. Raportööri arvates ei muuda see eriti midagi. 

Eriaruande kokkuvõte ja selle peatükkide pealkirjad kõlavad kohtuotsusena, milles nii 
komisjon kui ka nõukogu leitakse kõigis punktides süüdi olevat:

a) projektide rakendamine ning juhtimis- ja kontrollsüsteemide sisseseadmine venis; b) ei 
olnud tagatud liikmesriikide püügikoormuse kohandamise kavade usaldusväärne koostamine 
ja korrektne rakendamine; c) püügivõimsuse vähendamise eesmärgid ei olnud piisavalt 
põhjendatud; see suurendas ohtu, et kalalaevastiku liigse püügivõimsuse vähendamisega ei 
tegelda piisavalt; d) Euroopa Kalandusfondist (EKF) rahastatavad investeeringud kalalaevade 
pardavarustusse võivad suurendada konkreetsete laevade püügivõimet; e) ELi kalalaevastiku 
registri andmeid riigiabi toel lammutatud kalalaevade kohta ei ole korrektselt ajakohastatud; f) 
kalalaevade kasutusest kõrvaldamise kavade valikukriteeriumid ei olnud alati hästi 
määratletud, mille tulemusena lammutati laevu, mille mõju asjaomastele kalavarudele oli 
väike; g) kalalaevade kasutusest kõrvaldamiseks kohaldatavate riigiabi määrade puhul ei 
arvestatud sageli tasuvust piisavate objektiivsete kriteeriumide alusel; h) mõningad nn 
kütusekriisi määrust kohaldanud liikmesriigid ei vähendanud oma kalalaevastiku 
püügivõimsust nõutud määral; i) liigsete püügivõimsuste vähendamise aruandlus oli 
ebapiisav.

Komisjon tunnistas 2011. aasta detsembris ka ise, et 1,7 miljardit eurot maksnud laevade 
kasutusest kõrvaldamine oli ebaõnnestunud3.

Juba enne komisjoni rohelise raamatu avaldamist 2009. aasta aprillis olid eesistujariigid 
Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik ja Rootsi oma kombineeritud eesistumisaegade 18-kuulises 
tööprogrammis, mis kinnitati 2008. aasta juunis, nimetanud jätkusuutlikku kalandust üheks 
prioriteediks. Kiirustamist ei peeta nähtavasti vajalikuks.

Vastuseks küsimusele, miks ta ei olnud pärast 1997. aastat laevastike liigset püügivõimust 
hinnanud, teatas komisjon, et nõukogu lähtus alates 2002. aastast teistsugusest 
lähenemisviisist. Kontrollikoja aruandes seda küsimust puudutava viie lõike ja ühe soovituse 

1 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf 
3 Vt lõik 6: „Avaliku sektori toetusega toimunud püügivõimsuse vähendamine näiteks laevade lammutamise 

teel ei ole tulemusi andnud; kuigi 1994. aastast saadik on kulutatud 1,7 miljardit eurot, ei ole enamiku ELi 
kalalaevastike tegelik püügivõimsus vähenenud. Seetõttu ei toeta Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
rohkem laevade lammutamist ning kasutab nõnda säästetud rahalisi vahendeid tulemuslikumate 
jätkusuutliku kalanduse toetamise meetmete rahastamiseks.”

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_425_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf
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peale teatas komisjon oma kolmerealises vastuses, et küsimus on tehniliselt keeruline ja et 
õigetele järeldustele jõudmiseks vajalikud teadmised ja andmed on mitte nendel, vaid 
liikmesriikide kalandusametitel.

Ülepüügi küsimusega seoses öeldakse komisjoni 2009. aasta aprilli rohelises raamatus, et 
88% kalavarude püük ületab jätkusuutliku taseme ning et nimetatud varudest 30% jääb 
allapoole bioloogiliselt ohutut piiri. 

Eriti vihastamapanev on ülepüütud varude täiesti kasutamiskõlbliku kala merre tagasi 
heitmine. 

Eelarvereale 11 04 11 (tihedam dialoog kalatööstusega ja ühise kalanduspoliitika mõjualasse 
jäävate isikutega) eraldas EL üle 6,25 miljoni euro aastas, samas kui neljal esimesel aastal oli 
see summa keskmiselt 4,68 miljonit eurot. Dialoogi pidamise eelarve on liiga suur.

Kontrollikoja eriaruande üldise ülesehituse kohta arvab raportöör, et lisaks komisjoni 
seisukohtadele oleks kasulik lisada sinna ka liikmesriikide arvamused. Mõned liikmesriikide 
auditiasutused käsitlevad oma aruannetes ka auditeeritavate seisukohti ning Euroopa 
Kontrollikoda võiks siinkohal samuti selle peale mõelda.

Kahjuks uuritakse praegu vaid seda, kuidas kontrollikoja soovitustele reageeritakse. 
Algatuseks võiks Brüsselis Borschette’i või Justus Lipsiuse hoones koos käiv kalanduse 
töörühm hakata avaldama oma koosolekute protokolle.

Käesolev raport rõhutab seda, mida me kõik ÜKP kohta juba teame: et see on täielik 
läbikukkumine. ÜKP loomisega asendati mõistlikud, kalavarusid säilitanud ja piirid seadnud 
riiklikud poliitikad kuluka ja raiskava üldise tegevusvabadusega, mida komisjon ei suuda 
kontrollida. ELi kalanduse tulevast jätkusuutlikkust on ilmvõimatu tagada. Komisjon ei ole 
võtnud mingeid tulemuslikke meetmeid järelevalve teostamiseks. Raportööri arvates on 
lahendus selge: poliitika tegemine tuleb jätta liikmesriikide valitsustele. Kui seda ei tehta, 
võib karta, et peagi ei jää Euroopasse enam üldse nimetamisväärset kalandussektorit.
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KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

eriaruande nr 12/2011 (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – „Kas Euroopa 
Liidu meetmed on aidanud kohandada kalalaevastike püügivõimsust olemasolevate 
püügivõimalustega?” kohta
(N7-0003/2012 – C7-0018/2012 – 2012/2009(DEC))

Arvamuse koostaja: Guido Milana

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks, et kontrollikoda oma aruandes

a) viitab muudele ühise kalanduspoliitika vahenditele kui võimalusele vähendada 
püügivõimsust ja näiteks ainult analüüsib ülekantavaid püügikontsessioone, mitte ei 
määratle nende kasulikku mõju;

b) viitab, et liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi kalalaevastiku registrite 
ajakohastamisel, et komisjon saaks hinnata laevastiku püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste tasakaalu, mille hindamine pole praegu võimalik (vt punkt 77);

c) jätab arvesse võtmata püügitsoonide ja -tüüpide erisused, näiteks erinevuse 
väikesemahulise kalapüügi ja tööstusliku kalapüügi vahel;

d) märgib, et viimase kümne aasta jooksul on liidu kogupüük vähenenud üle 1 miljoni 
tonni;

e) on seisukohal, et liigne püügivõimsus on jätkuvalt üks põhjusi, miks ühine 
kalanduspoliitika, mille eesmärk on jätkusuutliku püügi tagamine, ei toimi;

f) mõistab hukka liikmesriikidepoolse teabe puudulikkuse ja sellest tuleneva raskuse 
liigset püügivõimsust vähendada võimaldava poliitika kindlaksmääramisel ja 
kõnealuse poliitika tulemuste hindamisel;
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2. leiab, et komisjon peaks viivitamata koostama asjaomaste andmetega aruande, mis 
kajastab Euroopa Liidu kalatööstuse ja riikide liigset püügivõimsust;

3. soovitab komisjonil

a) algatada puudujääkide kõrvaldamiseks kalalaevastiku liigset püügivõimsust tõhusalt 
vähendavate meetmete väljatöötamine, sealhulgas püügivõimsuse parem 
määratlemine, et seada kalalaevade võimsusele tõhusad piirangud;

b) selgitada, kas laevadesse tehtavate investeeringutega seotud riigiabi tegevuskava on 
vaja uuesti läbi vaadata, võttes arvesse püügivõimet suurendavate investeeringute 
vältimisega seotud raskusi;

4. on arvamusel, et

a) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ei näe ette hüvitist neile kaluritele, kes kaotavad 
töö laevade lammutamise tõttu, ega ka naistele, keda võib tegevuse lõpetamine 
mõjutada;

b) laevastiku suuruse vähendamisel on oluline kehtestada piisav üleminekuperiood, mis 
kestab lammutamiseks suunatud avalike vahendite eraldamise lõpuni, nähes samas ette 
toetusmeetmed meeskondadele ja neile naistele, kes täidavad laevade tegevusega 
seotud ametikohti;

5. leiab, et kontrollikoja aruanne ei tohi sisaldada poliitilisi hinnanguid ega ennatlikke 
järeldusi ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks kasutatavate 
püügivõimaluste jaotamise mehhanismide või kalalaevastike haldamise vahendite 
kohta, mille määratlemine on seadusandja pädevuses;

6. soovitab liikmesriikidel võtta meetmeid, et:

a) kohandada oma laevastikku olemasolevate kalapüügivõimalustega;

b) tagada, et kalalaevastiku registrid oleksid õigeaegselt ja nõuetekohaselt ajakohastatud;

c) tagada, et kogu kalalaevadesse investeerimist soodustavat riigiabi rakendatakse rangelt 
nõuetekohaselt ja see ei suurenda püügivõimet;

d) tagada, et kalalaevade kasutusest kõrvaldamise kavade jaoks välja töötatud 
valikukriteeriumid avaldaksid head mõju püütavate kalavarude jätkusuutlikkusele ning 
väldiksid riigiabi andmist passiivsete kalalaevade kasutusest kõrvaldamiseks;

7. on seisukohal, et kontrollikoja soovitused tuleks täita kiiremas korras, iseäranis 
järgmised soovitused:

a) püügivõimsuse määratlemine ja täpne mõõtmine vastavalt FAO kalapüügivõimsuse 
mõõtmist käsitlevale tehnilisele nõupidamisele; ning

b) kvalitatiivsete keskkonnaalaste kriteeriumide vastuvõtmine kalalaevade 
püügivõimsuse haldamise kavade täiendamiseks;
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c) ühise kalanduspoliitika ja EMKFi määrustes tuleks määratleda ja kvantifitseerida 
liigne püügivõimsus; soovitab ühe võimalusena määratleda liigset püügivõimsust 
liigse majandusliku võimsuse kaudu, st üksikute kalalaevade või kalalaevade rühma 
võimsust hinnatakse selle järgi, kas need on olemasolevaid kalapüügivõimalusi 
arvesse võttes majanduslikult otstarbekad; märgib, et selle tulemusena saab 
asjakohaselt kindlaks teha liigse püügivõimsuse probleemi ulatuse eri 
püügipiirkondades ja eri kalalaevadel;

8. märgib, et kuigi liigse püügivõimsuse kohta puudub ametlik määratlus, on ülepüütud 
kalavarude tõttu vähenenud püük ja kaotatud töökohad tegelik tõendus selle kohta, et 
püügivõimsus on liiga suur; palub seega komisjonil määratleda liigne püügivõimsus 
ning kaaluda sobivamaid ja kindlamaid meetmeid sellise tegevuse hõlbustamiseks, mis 
aitaks kohandada püügivõimsust püügivõimalustega;

9. on seisukohal, et maksimaalse jätkusuutliku saagi saavutamiseks on vaja vähendada 
püügikoormust:

a) kehtestada mitmeaastaste majandamiskavade piisava täitmise ning maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamise jaoks vajalik rahastamine;

b) vähendada survet kalavarudele paljunemis- ja taastumispiirkondades, eelkõige 
paljunemisperioodil;

c) suurendada ühise kalanduspoliitika eesmärkidega kooskõlas kalurite osalemist 
kohaliku laevastiku haldusplaanide väljatöötamisel ja rakendamisel;

d) edendada alternatiivseid ja täiendavaid tuluallikaid kaluritele, et tagada nende elu- ja 
töötingimuste paranemine ressursside jätkusuutlikkuse raames;

e) edendada selektiivsemate ja keskkonnahoidlikumate kalapüügivahendite kasutamise 
erirahastamist, eelkõige konkreetsete toetusprogrammide raames, mis on suunatud 
rannalähedasele kalapüügile ja traditsioonilisele vesiviljelusele ning väikesemahulisele 
kalapüügile, muu hulgas koorikloomade ja rannakarpide püügile;

f) saada andmeid, mille jaoks soovitatakse suurendada ELi kaasrahastamise määra;

g) kavandada piirkonnast lähtuv lammutamine;

h) tõhustada kontrolli ja pidada kinni kehtestatud püügivõimsuse piirangutest;

10. kutsub komisjoni üles kehtestama tõhusad kalalaevade püügivõimsuse ülemmäärad;

11. peab vajalikuks ühise kalanduspoliitika elluviimiseks ning selle programmide ja 
meetmete rakendamiseks ühise kalanduspoliitika reformimist ja piirkondadeks 
jaotamist;

12. kutsub komisjoni üles jõustama liikmesriikide kohustust ajakohastada nõuetekohaselt 
oma laevastiku registrit ning kehtestada liikmesriikidele kohustus anda aru oma 
püüdluste kohta kohandada püügivõimsus püügivõimalustega.
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