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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab kahetsusväärseks, et ELi neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kohta ei sisalda kalandussektorit ja Kalanduse Arendusrahastut puudutavaid andmeid ega 
nende eriomast hindamist;

2. kinnitab taas ühise kalanduspoliitika tähtsust rannikukogukondade sotsiaalmajandusliku 
ühtekuuluvuse, kohaliku majandusarengu ja kultuuritraditsioonide edendamisel;

3. rõhutab, et viimase 10 aasta jooksul on vähenenud kalandussektori töökohtade arv (35%), 
laevade arv (20%) ning väljapüük (28%), mis on toonud kaasa tõsiseid 
sotsiaalmajanduslikke tagajärgi ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele ja 
kogukondadele;

4. tuletab meelde, et pärast ELi hiljutist laienemist sattusid teatavad piirkonnad, mis 
kuuluvad 1. eesmärgi alla ja milles kalandussektor on märkimisväärse tähtsusega, 
ebasoodsasse olukorda nn statistilise mõju tõttu, ilma et nende tõsised 
struktuuriprobleemid oleksid lahendatud või ebavõrdsus kaotatud;

5. nõuab tungivalt, et ELi kalandussektori struktuuripoliitika edendaks reaalselt sektori 
moderniseerimist ning säästvat arengut, töökohtade säilimist, õiglast sissetulekut ning 
kalurite elu- ja töötingimuste parandamist;

6. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Kalandusfondi rahalised vahendid 27-liikmelises ELis 
ei erine märkimisväärselt Kalanduse Arendusrahastu eelarvest ajal, mil ELil oli 15 liiget, 
ning on seisukohal, et Euroopa Kalandusfondi tuleks paremini rahastada;

7. on seisukohal, et ühise kalanduspoliitika olemasolu nõuab kalandussektori ulatuslikku ja 
asjakohast rahastamist ühenduse tasandil, seda eelkõige väikesemahulise rannalähedase ja 
traditsioonilise püügi puhul, et vastata tulemuslikult kalandussektori vajadustele ja 
väljakutsetele;

8. rõhutab kalandussektori hädavajalikku panust kalurikogukondade sotsiaalmajanduslikesse 
tingimustesse lähenemispiirkondades ja püsivalt ebasoodsate geograafiliste või looduslike 
oludega piirkondades, nagu äärepoolseimad alad, aga ka vaeste kalurikogukondade 
sotsiaalmajanduslikesse tingimustesse jõukates piirkondades;

9. peab kahetsusväärseks piirkondade asümmeetria ning majanduslike ja sotsiaalsete 
erinevuste püsimist ning isegi suurenemist erinevate liikmesriikide vahel ning nende sees; 
rõhutab, et ELi sees suureneb praegu mõnede liikmesriikide ning piirkondade 
mahajäämus;

10. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine vahend, et edendada piirkondade 
asümmeetria ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamist, soodustada reaalset lähenemist ning 
stimuleerida majanduskasvu ja tööhõivet, võimaldades muu hulgas ümber jagada ja 
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hüvitada siseturuga seotud kulusid eelkõige vähimarenenud piirkondadele; on seega 
seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika ühendusepoolset rahastamist tuleb suurendada ja 
tagada selle nõuetekohane täitmine;

11. lükkab tagasi kõik katsed kehtestada ühtekuuluvuspoliitika raames rahaliste vahendite 
eraldamiseks uusi tingimusi, näiteks poliitilis-majandusliku arengu kriteeriumeid, mis 
piiraksid veelgi juurdepääsu sellele poliitikale, eriti lähenemispiirkondade puhul; arvab, et 
SKT elaniku kohta peaks jääma liidu ühtekuuluvuspoliitika raames toetuse saamise 
peamiseks näitajaks;

12. rõhutab ELi merenduspoliitika kavandamise kontekstis põhimõtet, et uutele prioriteetidele 
peaksid vastama ka uued ja suuremad finantsvahendid ning et selle tulemusena ei tohiks 
kannatada Euroopa Kalandusfond.
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