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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) tähtsust ühise 

kalanduspoliitika (ÜKP) põhimõtete ühtlustamisel ja kohaldamisel; väljendab heameelt 

ameti loomisest saadik esinenud tõhususe, edenemise ja saavutatud heade tulemuste üle; 

2.  rõhutab ameti panust seire, kontrolli ja järelevalvega seotud ÜKP meetmete ühtlustamisse 

ja standardimisse, et tagada õiglane kohtlemine ja parandada eeskirjade, sealhulgas 

lossimiskohustuse järgimist; 

3. tuletab meelde ameti rolli liidu koostöös kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

kalandusorganisatsioonidega, sh piirkondlike kalandusorganisatsioonidega, et tõhustada 

nende rahvusvaheliste organisatsioonide kehtestatud meetmete, eelkõige ETR-kalapüügi 

vastu võitlemiseks võetud meetmete järgimist; 

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja aruande ameti eelarveaasta 2016 kohta ja ameti 2016. aasta 

tegevusaruande; 

5. väljendab rahulolu inspekteerimiste 15 %-lise kasvu üle 2016. aastal, mis peegeldab seda, 

et inimressursse on ühiskasutuskavade abil ja tegevuskavade kooskõlastamise kaudu 

liikmesriikidega paremini koordineeritud; 

6.  tuletab meelde, et ameti eelarve on viimase viie eelarveaasta jooksul jäänud muutumatuks, 

kuigi lähetuste ja inspekteerimiste arv on kasvanud, ning et ameti personalikulud ei ole 

muutunud ja tegevuskulud on samal ajavahemikul vähenenud; rõhutab, et need asjaolud, 

mis kajastavad ressursside optimeerimist ja ameti juhtimise kvaliteeti, võivad piisavate 

eelarveassigneeringute puudumise tõttu takistada ameti edasist arengut ja avaldavad survet 

ametnike tegevusele, mistõttu tuleks ametnike töötingimuste kvaliteedi tagamiseks nad ära 

kuulata; 

7.  väljendab rahulolu kontrollikoja avalduse üle, et ameti 2016. aasta raamatupidamise 

aruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning selle üle, et 

kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 08/2017, et ametil on oluline roll kalandustooteid 

käsitlevatele side- ja andmevahetussüsteemidele ühtlustatud ja ühtse lähenemisviisi 

väljatöötamisel ja tõhustamisel; 

8. rõhutab C1 kulukohustuste assigneeringute ja C1 maksete assigneeringute suurepärast 

täitmismäära (vastavalt 99,6 % ja 88,5 %), millest esimene on võrreldes eelneva 

eelarveaastaga tõusnud ja teine on püsinud eelnevate eelarveaastate jooksul stabiilsena; 

julgustab ametit jätkuvalt pingutama, et tagada eraldatud assigneeringute optimaalne 

kasutus; 

9.  tunnustab ameti kvaliteetset ja asjakohast koostööd Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja 

Frontexiga ühise katseprojekti raames, mis käsitleb rannikuvalve loomist, kuid tuletab 

komisjonile meelde, et ametile tuleks anda seda liiki projektide või muude tulevaste 

projektide jaoks piisavad vahendid, pidades eelkõige silmas projekte, mis on seotud uute 
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tehnoloogiate kasutamisega kontrollimisel (mehitamata õhusõidukid) või koolitusel (e-

õpe); 

10. tuletab meelde, et oluline on suurendada ameti volitusi ja kavandada koos teiste 

merendussektoris tegutsevate liidu ametitega ühisoperatsioone, et hoida ära 

merekatastroofe ja kooskõlastada Euroopa rannavalve ülesandeid; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et ametile tuleks anda piisavad vahendid selleks, et viia läbi 

uut liiki operatsioone inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise teede tõkestamiseks 

ning selleks, et kasutada laevade aruandlussüsteemide andmeid rändajaid vedavate aluste 

kindlakstegemiseks; 

12. rõhutab vajadust eraldada rohkem vahendeid, et suurendada ameti tegevusvõimet 

Brexitiga seotud ebakindluse ja sellest tulenevate täiendavate kontrollide taustal; 

13. tuletab meelde, et ameti töötajate kooseisus ei ole mehed ja naised võrdselt esindatud, 

ning kutsub üles kaaluma ametikohtade õiglast jaotust; 

14. teeb ettepaneku kaasata ameti haldusnõukokku üks Euroopa Parlamendi liige, et 

suurendada ameti institutsioonilist läbipaistvust, seda eelkõige eelarve heakskiitmisel 

haldusnõukogu poolt; teeb sellega seoses ettepaneku, et vastav parlamendiliige valitaks 

Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmete seast; 

15. teeb kättesaadavate andmete põhjal ettepaneku anda ameti tegevdirektori tegevusele ameti 

2016. aasta eelarve täitmisel heakskiit. 
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