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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja 
Vesiviljelusfondi ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1004
(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06975/3/21 – C9-0224/2021),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 16. mai 2018. aasta arvamust2,

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0390) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0222/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisavalduse;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu ja komisjoni ühisavalduse 
ja komisjoni avaldused;

4. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 

1 ELT C 110, 22.3.2019, lk 104.
2 ELT C 361, 5.10.2018, lk 9.
3 ELT C 116, 31.3.2021, lk 81.
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peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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LÜHISELGITUS

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist täiskogu istungil 4. 
aprillil 2019 algasid mitteametlikud läbirääkimised nõukogu eesistujariikide Soome, 
Horvaatia, Saksamaa ja Portugaliga, et saavutada varajane teise lugemise kokkulepe. Pärast 
kolmepoolsete kohtumiste seitset vooru jõudsid parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad 
3.detsembril 2020 ettepaneku suhtes kokkuleppele. Kokkuleppe tekst pandi 22. veebruaril 
2021 kalanduskomisjonis heakskiidu saamiseks hääletusele ning kiideti ülekaaluka 
häälteenamusega heaks. Kalanduskomisjoni antud heakskiidu alusel teatas komisjoni esimees 
25. veebruaril 2021 COREPERi esimehele saadetud kirjas, et soovitab täiskogul nõukogu 
esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita. Nõukogu võttis pärast õiguslikku ja 
keelelist kontrolli 14. juunil 2021. aastal vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel 
saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör parlamendikomisjonil selle muutmata kujul 
heaks kiita. Raportöör rõhutab eelkõige alljärgnevaid kompromissteksti osi.

Uus Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) aastateks 2021–2027 tagab 
6,108 miljardi euro suuruse toetuspaketi, millega panustatakse kestlikku kalandusse, 
vesiviljelusse ja töötlemisse, toetatakse kestlikku sinist majandust ja rannikukogukondi ning 
edendatakse ookeanide rahvusvahelist majandamist. Kooskõlas rohelise kokkuleppega aitavad 
fondi meetmed saavutada üldist eesmärki eraldada 30 % vahenditest kliimameetmetele.

Uue fondi puhul loobutakse rangetest abikõlblikkuse reeglitest ja seatakse tingimused üksnes 
teatavatele laevastikutoetustele. Uue lähenemisviisi kohaselt on rahastamiskõlblikud 
tegevused, mis ei ole sõnaselgelt keelatud, ning see annab liikmesriikidele ja kaluritele 
suurema õiguskindluse.

Lõplik tekst lubab rahastada investeeringuid, mis parandavad energiatõhusust, ohutust ja 
töötingimusi ELi kalalaevadel, tagades ühtlasi sektori jätkusuutlikkuse. Sellega soodustatakse 
ka põlvkondade vahetust nimetatud kutsealal, toetades noori kalureid esimese kalalaeva 
soetamisel. Teksti on lisatud kõik vajalikud kaitsemeetmed vältimaks ohtu, et ELi toetused 
võivad avaldada kahjulikku mõju liigse püügivõimsuse ja ülepüügi näol.

Üks Euroopa Parlamendi saavutusi on see, et uue EMKVFiga toetatakse eelkõige 
väikesemahulist rannapüüki. Liikmesriigid võtavad oma programmis arvesse väikesemahulise 
rannapüügi erivajadusi ja kirjeldavad meetmete liike, mida nad kavandavad selle 
arendamiseks. Sama sooduskohtlemine on ette nähtud kaluritele, kellel ei ole laevu, ning 
karpide ja koorikloomade korjajatele.

Kuni 24 meetri pikkuste laevade puhul on abikõlblikud järgmised toimingud: i) mootorite 
väljavahetamine eesmärgiga suurendada energiatõhusust ja vähendada CO2 heidet; ii) 
stimuleerimine – noorte kalurite toetamine esmakordsel kasutatud laevade omandamisel; iii) 
toimingud, mis nõuavad meeskonna ohutuse või heaolu tagamiseks pardal rohkem ruumi.

Uus fond toetab ka Euroopa vesiviljelust, soodustades investeeringuid, mille eesmärk on 
tugevdada vesiviljelustootmise konkurentsivõimet, tagades samal ajal tootmistegevuse 
keskkonnasäästlikkuse. Vesiviljeluse tähtsustamist rõhutab ka selle nimetamine fondi 
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nimetuses. Fond aitab edendada ka kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamist, kvaliteeti ja 
lisaväärtust ning nende toodete töötlemist.

Samuti tagatakse kalanduse kontrolliks ja nõuete järgimiseks antava olulise rahalise toetuse 
järjepidevus, sealhulgas kõigi kontrolli eesmärgil kasutatavate laevade seire- ja elektrooniliste 
süsteemide ostmine, paigaldamine ja haldamine.

Lisaks võetakse kasutusele kriisiohjesüsteem, et võimaldada erakorralist toetust kalandus- ja 
vesiviljelussektorile ulatuslike turuhäirete korral, mis on tingitud näiteks COVIDi pandeemia 
taolisest tervisekriisist. 

Arvesse võetakse ka äärepoolseimate piirkondade spetsiifilisi kitsendusi: EMKVF jätkab 
nende piirkondade paiknemisest ja saarelisest asendist tulenevate lisakulude hüvitamist. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik anda sellise hüvitamise rakendamiseks lisavahendeid 
riigiabi kaudu. Peale selle tuleks neile piirkondadele kohaldada kõrgemat abimäära kui 
teistsugustele toimingutele ja piirkondadele.

Lisaks hõlmab uus EMKVF sätteid ookeanide ülemaailmse majandamise edendamise kohta.
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LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon tunnistavad vajadust võtta kiiresti uusi 
meetmeid mere- ja rannikuökosüsteemide ning bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ja 
säilitamiseks. Kolm institutsiooni on seisukohal, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peatamine, ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ja/või nende hea seisundi säilitamine nõuab 
märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid riiklikul ja Euroopa tasandil ning et 
märkimisväärne osa EMKVFi kulutustest tuleks investeerida bioloogilisesse mitmekesisusse. 
Kolm institutsiooni lepivad kokku, et Euroopa Komisjon teeb 2021.–2027. aasta EMKVFi 
programmitöö raames liikmesriikidega koostööd, et saavutada põhjenduses 15 rõhutatud 
bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste üldine eesmärk.

Nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Nõukogu ja komisjon püüavad säästva kalapüügi partnerluslepingute raames jätkuvalt vältida 
püügitegevuse katkemist, püüdes õigeaegselt uuendada säästva kalapüügi partnerluslepinguid ja 
nende rakendusprotokolle.

Komisjoni avaldus

Komisjon on nõustunud, et laeval tehtavad investeeringud, mis on seotud kalanduskontrolli ja 
nõuete täitmise tagamisega, on rahastamiskõlblikud, olenemata sellest, kas need on kohustuslikud 
või mitte, ning seda kõigi liidu kalalaevade puhul. Komisjon leiab, et need investeeringud 
võimaldavad liikmesriikidel täielikult ära kasutada EMKVFis kontrolliks ja jõustamiseks 
kättesaadavaid rahalisi vahendeid, täita oma kontrollimäärusest ja ühise kalanduspoliitika muudest 
eeskirjadest tulenevaid kohustusi ning oluliselt edendada nõuete järgimise kultuuri 
kalandussektoris. Lisaks eeldab komisjon, et kontrollimääruse käimasoleva läbivaatamise 
kontekstis toetavad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni olemasolevate kontrollivahendite 
kavandatud ajakohastamist ja uute tehnoloogiate kasutamist. See tähendab eelkõige arukate 
lahenduste kasutuselevõtmist väikesemahulise kalapüügiga tegelevate laevade seireks ja nende 
püügiaruannete esitamiseks, mootorivõimsuse pideva seire süsteemide paigaldamist, üleminekut 
täielikult digiteeritud jälgitavussüsteemidele, mis hõlmavad kõiki (värskeid, külmutatud ja 
töödeldud) kalandustooteid, ning riskianalüüside põhjal kohustuslike elektrooniliste 
kaugseiresüsteemide kasutuselevõtmist kalalaevade pardal, kuna üksnes need võimaldavad 
tulemuslikult kontrollida lossimiskohustuse täimist ning tundlike liikide kaaspüüki ja vette tagasi 
heitmist.

Komisjoni avaldus

Komisjon võtab teadmiseks raskused, mis on seni tekkinud riigiabi andmisel äärepoolseimate 
piirkondade laevastike uuendamiseks. Kõnealuste piirkondade säästvat arengut silmas pidades 
püüab komisjon aidata liikmesriikidel parandada teadusandmete kogumist, mis on vajalikud 
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riigiabi suunistes sätestatud abikõlblikkuse tingimuste täitmiseks, et hõlbustada äärepoolseimate 
piirkondade kalandus- ja vesiviljelussektorile antava riigiabi kontrollimise suuniste kohaldamist.

Komisjoni avaldus

Euroopa Komisjon julgustab EMKVFi (2021–2027) programmitöö raames liikmesriike kasutama 
võimalikult palju oma programmides, eelkõige artiklis 25 (bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kaitse) sisalduvaid meetmeid, et saavutada üldine eesmärk teha mitmeaastase 
finantsraamistiku raames iga-aastaseid kulutusi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peatamiseks, ökosüsteemide kaitsmiseks ja taastamiseks ning ökosüsteemide hea seisundi 
säilitamiseks järgmiselt: 7,5 % mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastastest kulutustest 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele 2024. aastal ja 10 % mitmeaastase finantsraamistiku iga-
aastastest kulutustest bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidele 2026. ja 2027. aastal. Komisjon 
jälgib korrapäraselt nende kulutuste taset, võttes aluseks toetusesaajate poolt korraldusasutusele 
deklareeritud rahastamiskõlblikud kogukulud ja liikmesriigi esitatud andmed. Kui järelevalve 
käigus selgub, et üldise eesmärgi saavutamiseks ei ole tehtud piisavalt edusamme, teeb komisjon 
liikmesriikidega iga-aastasel läbivaatamiskoosolekul aktiivselt koostööd, et võtta 
parandusmeetmeid, sealhulgas muuta programmi.
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