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Austatud esimees

Kalanduskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus Teie 
komisjonile. Komisjon otsustas 12. juuni 2020. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja 
vormis.

Kalanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.
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ETTEPANEKUD

A. arvestades, et komisjoni 10. märtsil 2020. aastal avaldatud Euroopa uue 
tööstusstrateegia (COM(2020)0102) eesmärk on kehtestada põhjalik Euroopa 
õigusraamistik, et täielikult vallandada Euroopa tööstuse potentsiaal, saavutamaks ELi 
ökoloogiline ja digitaalne üleminek, ja edendada samas selle rahvusvahelist 
konkurentsivõimet;

B. arvestades, et kalandus- ja vesiviljelussektor ning kogu selle väärtusahel koosneb 
paljudest VKEdest ja toetab tuhandeid töökohti, muutes need Euroopa tööstuse 
lahutamatuks osaks, mis peab pidevalt kaasa aitama digitaalsele ja ökoloogilisele 
üleminekule ning sellest kasu saama;

C. arvestades oma 16. jaanuari 2018. aasta resolutsiooni ookeanide rahvusvahelise 
majandamise kohta: meie ookeanide tuleviku tegevuskava 2030. aasta kestliku arengu 
eesmärkide kontekstis1, milles parlament nõudis süvamere kaevandustegevusele 
moratooriumi kehtestamist;

D. arvestades, et COVID-19 kriisil on olnud suur mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile 
ning kõigile seotud tööstusharudele alates kalakaubandusest kuni turustamise ja 
töötlemiseni; arvestades, et paljud kalurid, kalakasvatajad, töötlejad, jaemüüjad ja 
turustajad on olnud sunnitud oma tegevust vähendama või selle peatama rahvatervisega 
seotud põhjustel, aga ka mereandide ja vesiviljelustoodete nõudluse järsu languse tõttu, 
eriti toiduteeninduse kanalite kokkuvarisemise tõttu (hotelli- ja toitlustussektor); 
arvestades, et see on avaldanud mõju kogu kalandustööstusele mitte ainult 
toorainepuuduse tõttu, vaid ka seetõttu, et tööstus on pidanud oma tootmismeetodid 
kiiresti kohandama uute sanitaarmeetmetega, et jätkata tegevust ja nii kriitilisel ajal 
elanikkonnale põhikaupu pakkuda, ning arvestades, et tootjad ja töötlejad on sunnitud 
leidma uusi tarnijaid ja alternatiivseid turuväljundeid;

1. on seisukohal, et kalandus- ja vesiviljelussektor, kogu selle väärtusahel ja kõik muud 
nendega seotud sektorid tuleb lisada Euroopa uude tööstusstrateegiasse, et tagada nende 
panustamine ökoloogilisse ja digitaalsesse üleminekusse ning sellest kasu saamine, 
võttes arvesse nende sektorite eripära, ning suurendada nende konkurentsivõimet ja 
majanduslikku stabiilsust; rõhutab kalandus- ja vesiviljelussektori keskset rolli liidu 
tööstuse ja toidualase sõltumatuse tagamisel;

2. nõuab Euroopa uue tööstusstrateegia väljatöötamist, mis aitab kaasa kalandus- ja 
vesiviljelussektori ning muude kalanduse ja vesiviljeluse ökosüsteemidega seotud 
tööstusharude ökoloogilisele ja digitaalsele üleminekule ning vähendab nende 
ökoloogilist jalajälge ja mõju bioloogilisele mitmekesisusele;

3. kutsub komisjoni üles lisama kalandus-ja vesiviljelussektori, sealhulgas turustamise ja 
töötlemise, liidu taastekavasse, mida tuleb rakendada koos tulemusrikka tööstus-, 
keskkonna-ja digitaalpoliitikaga; tuletab meelde kalandus- ja vesiviljelussektori tähtsust 
paljudele rannikualadele ja kogukondadele töökohtade, sealhulgas kõrget 

1 ELT C 458, 19.12.2018, lk. 9.
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kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade ja sissetuleku seisukohast;

Ökoloogiline üleminek

4. rõhutab, et oluline on anda merendussektorile ja eriti kalandusele oluline roll 
ökoloogilisel üleminekul, tagades kooskõla liidu merendus- ja kalanduspoliitika ning 
Euroopa rohelise kokkulepe eesmärgi vahel saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks; 
palub komisjonil pärast mõjuhinnangu tegemist koostada merendussektori, sealhulgas 
kalandussektori süsinikdioksiidiheite vähendamise tegevuskava; on seisukohal, et 
laevade uuendamine tänapäeva probleemidega toimetulekuks ja eelkõige 
süsinikdioksiidiheite vähendamisega seotud eesmärkide saavutamiseks aitab luua palju 
uusi töökohti; rõhutab, et oluline on sel eesmärgil laevatehase töötajate tõhus väljaõpe;

5. nõuab kõigi kalandus- ja vesiviljelussektori sidusrühmade kaasamist Euroopa 
saastevaba vesiniku liitu, mis on osa vesinikustrateegiast, mille siseturu volinik Thierry 
Breton esitas 9. juulil 2020;

6. nõuab süvamere kaevandustegevusele rahvusvahelise moratooriumi kehtestamist, 
samuti nafta või gaasi otsimise või puurimise keelamist merekaitsealadel või 
merekaitsealade lähedal ja rannikualadel parlamendi 16. jaanuari 2018. aasta 
resolutsiooni kohaselt, et kaitsta ookeanide ökosüsteeme, kalapopulatsioone ja ELi 
kalandussektori tulevikku;

7. rõhutab, et olemasolevate sidusrühmade, näiteks kalurite ja kalakasvatajate kaasamine 
on avamere taastuvate energiaallikate ambitsioonika strateegia rakendamise 
eeltingimus; tuletab meelde, et merendus- ja kalandussektorite ning 
rannikukogukondadega konsulteerimine mereruumi jagamise üle on sellise strateegia 
õnnestumiseks oluline; toetab nendel tingimustel komisjoni algatust luua avamere 
taastuvate energiaallikate strateegia;

8. rõhutab, et Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) sobib ideaalselt ökoloogilise 
ülemineku toetamiseks ja et need sektorid peavad saama piisavat rahalist toetust, et 
aidata neil seda üleminekut edukalt saavutada;

Digitaalne üleminek ja innovatsioon

9. rõhutab vajadust kaasata digitaalsesse üleminekusse kalandus- ja vesiviljelussektor; on 
seisukohal, et nimetatud sektorite digitaalne üleminek parandab nende kestlikkust, 
konkurentsi- ja vastupanuvõimet ning võimaldab uute andmete tootmist, hõlbustades 
andmete kogumist ja kättesaadavust, samuti võimaldab see paremini mõista 
veekeskkonda ja merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust ning parandada teadmisi 
nende arengust reaalajas;

10. rõhutab, et kalandus- ja vesiviljelussektori edukas digitaalne üleminek aitab kaasa 
mereandide turu paremale toimimisele pakkumise ja nõudluse parema sobitamise ning 
tarneahela optimeerimise teel sektoris, mida iseloomustab tarneallikate tugev 
geograafiline killustatus;

11. on seisukohal, et kalandus- ja vesiviljelussektori digiteerumine muudab kalandus- ja 
vesiviljelussektori toodete kontrolli- ja jälgimissüsteemid tõhusamaks, suurendab nende 
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toodete väärtust, tugevdab tarbijate usaldust ja aitab kaasa ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) vastasele võitlusele; kutsub üles lisama 
strateegiasse „Talust taldrikule“ kalandus- ja vesiviljelustoodete väärtuse suurendamist 
käsitleva osa, et toetada neid sektoreid ökoloogilises ja digitaalses üleminekus;

12. on seisukohal, et innovatsioonil peab olema oluline roll kolme eesmärgi saavutamisel: 
ökoloogiline üleminek, digitaalne üleminek ja ülemaailmne konkurentsivõime 
kalandus- ja vesiviljelussektoris, ning peab eelkõige julgustama uute, valikulisemate ja 
ökoloogilisemate kalapüügimeetodite ja -vahendite väljatöötamist; rõhutab, kui oluline 
on innovatsiooni ja teadusuuringute tähtsus nendes sektorites, et saavutada ühise 
kalanduspoliitika jätkusuutlikkuse eesmärk; on seisukohal, et koolitus-, rahastamis- ja 
rahvusvahelise partnerluse proaktiivne poliitika teadusuuringute arendamiseks mere 
kasutamise vallas on oluline selle sektori innovatsiooni edendamisel;

13. tuletab meelde, et kalanduse valdkonnas saab ökoloogilise ülemineku toetamiseks 
kasutada uusi tehnoloogialahendusi, andmeid, kosmoseteenuseid ja tehisintellekti 
potentsiaali; rõhutab, et need tehnoloogiad võimaldavad koguda kalanduse kontrolliks, 
mereressursside majandamiseks ja mereprügi seireks väga kasulikke andmeid;

14. rõhutab, et kalandus- ja vesiviljelussektori digitaalse üleminekuga peab kaasnema piisav 
rahaline ja tehniline abi;

Kaubanduspoliitika

15. rõhutab, et oluline on tagada aus konkurents rahvusvahelises kaubanduses, eriti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete osas; tuletab meelde, et Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) on käimas läbirääkimised ETR-kalapüügile, 
ülepüügile ja ülemäärasele püügivõimsusele kaasa aitavate kahjulike toetuste 
kaotamiseks; toonitab, et liidu laevastik vastab maailma kõrgeimatele sotsiaal- ja 
keskkonnastandarditele; kutsub komisjoni üles tegema kõik endast oleneva, et 
võimalikult kiiresti saavutada WTO-s kestliku arengu eesmärkidega kooskõlas olev 
ambitsioonikas kokkulepe;

16. kutsub komisjoni üles tagama ELi kaubandus- ja kalanduspoliitika vahel suuremat 
sidusust ja kooskõla, eelkõige seoses uue põlvkonna kaubanduslepingute kestliku 
arengu peatüki kohaldamisega, mis kohustab lepinguosalisi tegema aktiivselt koostööd 
võitluses ETR-kalapüügi vastu; toetab algatust luua uus ametikoht kaubanduslepingute 
täitmise eest vastutava ametniku jaoks, kes tagab kaubanduslepingute kõigi sätete 
järgimise ja seire;

17. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks hoolikalt vabakaubanduslepingute mõju ELi 
kalandus- ja vesiviljelussektorile, samuti ELi töötlevale tööstusele ja 
rannikukogukondadele; kutsub komisjoni üles lisama kalandus- ja vesiviljelustooted 
tundlike toodete nimekirja kolmandate riikidega peetavatel kaubandusläbirääkimistel;

Riigiabi ja rahastamine

18. rõhutab vajadust vaadata läbi Euroopa riigiabi normid, eelkõige kalandusele ja 
vesiviljelusele antava vähese tähtsusega abi ülemmäära suuruse osas, et see vastaks 
teistele sektoritele antud vähese tähtsusega abi ülemmäära suurusele; on veendunud, et 
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vähese tähtsusega abi ülemmäära suurendamine nendele toodetele aitab täielikult avada 
kalandus- ja vesiviljelussektori investeerimispotentsiaali ökoloogilises ja digitaalses 
üleminekus ning innovatsioonis;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama kalandus- ja vesiviljelussektori asjakohast 
rahastamist, et neid toetada ökoloogilises ja digitaalses üleminekus, eelkõige muudetud 
jätkusuutliku rahastamise strateegia abil; tuletab meelde, et parlament on nõudnud 
EMKFi osatähtsuse olulist suurendamist mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027.


