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EUROOPA MERENDUS- JA KALANDUSFOND (EMKF)
Mereökosüsteemid ja nendega seotud probleemid on oma olemuselt üleilmsed.
Kalavarudel ega plastireostusel ei ole piire. Seepärast peab EL tegutsema nii
oma liikmesriikide piires kui ka neist väljaspool, et kaitsta ja säilitada meie
meresid ning tagada nende säästev kasutamine. Koostöös kalurite ja meie
merendusvaldkonna uuenduslike tööstusharudega suudame oma ookeanide
hea seisundi taastada.
Keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella

MIS SEE ON?

MIKS ON SEE PRIORITEET?

Euroopa merendus- ja kalandusfond
(EMKF) toetab ELi jätkusuutlikke
kalandus- ja merendussektoreid ning
ELi rahvusvahelist juhtrolli ookeanide
säästva majandamise valdkonnas.

Meie planeedist kahte kolmandikku katvad ookeanid ja mered võivad olla
majanduskasvu, töökohtade loomise ja jõukuse ajejõud. Merendusvaldkonna
tegevusaladega (nt kalapüük, vesiviljelus, rannaturism, mereenergia,
merebiotehnoloogia ja muud) soodustatakse rannikukogukondade jõudsat
edenemist ja Euroopa merepiirkondade tugeva sotsiaalse struktuuri
täiendamist.
Samas peavad need majandustegevused toimuma sellisel viisil, mis on
jätkusuutlik nii keskkonna suhtes kui ka sotsiaalses mõttes.

MILLISEID MEETMEID TOETATAKSE?
Pärast 2020. aastat keskendub EMKF neljale prioriteedile:

>
>

säästva kalapüügi edendamine ja mere bioloogiliste ressursside kaitsmine;

>
>

säästva sinise majandusekasvu tagamine ja jõukate rannikukogukondade soodustamine;

Euroopa Liidu toiduga kindlustatusse panustamine säästva ja konkurentsivõimelise vesiviljeluse ja turgude
kaudu;

rahvusvahelise ookeanide majandamise tugevdamine ning ohutute, turvaliste, puhaste ja säästvalt majandatud
merede ja ookeanide tagamine.

KUIDAS SEE RAHALISELT VÄLJENDUB?
Ettepanekus Euroopa Liidu üldise pikaajalise eelarve kohta on ette nähtud, et kalandus- ja merenduspoliitikat tuleb
jätkuvalt toetada.
EMKFi kavandatud eelarve aastateks 2021–2027 on jooksevhindades 6,14 miljardit eurot. EMKFi vahendid on
peamiselt jagatud koostöös liikmesriikidega toimuvaks ja otseseks eelarve täitmiseks.

Parem kooskõlastatus muude Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidega. Kõigi nimetatud fondide
suhtes kohaldatakse ühissätete määrusega kehtestatud eeskirju.

>

Suuremat tähelepanu pööratakse tulemustele. Näiteks saavad kalurid toetust üksnes sel juhul, kui nad
tõendavad, et on aidanud saavutada ühise kalanduspoliitika kaitse-eesmärke.

>

Suuremat tähelepanu pööratakse väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kaluritele, et ergutada nende
säästvaid kalapüügitavasid.

>

Rohkem ja ulatuslikumalt toetatakse rannikukogukondi. Võrreldes ajavahemikuga 2014–2020 on kohalike
koostööpartnerluste toetust täiendatud, et hõlmata kõiki sinise majanduse sektoreid.

>

Tugevdatakse koostoimet muude ELi poliitikavaldkondadega, nt panustatakse kliimamuutuse vastu võitlemisse
ning rakendatakse Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses.

>

Aidatakse kaasa ohutute, turvaliste, puhaste ja säästvalt majandatavate ookeanide kindlustamisele.
Esmakordselt toetab EMKF liidu rahvusvaheliste kohustuste ja eesmärkide täitmist. Lisaks sellele eraldatakse
rahalised vahendid mereseireks ja koostööks rannavalveülesannete täitmisel.

KUIDAS TULEVANE ELI EELARVE SEDA VALDKONDA
VEEL MUUDAB?
Lisaks EMKFile on rahastamine võimalik ka muudest Euroopa vahenditest, nt:

>

Euroopa Regionaalarengu Fondist investeeringuteks sinise majandusekasvu sektoritesse ja mere vesikonna
strateegiasse;

>
>

Euroopa Sotsiaalfondist kalandus- ja merendussektoris oskuste arendamiseks;

>

Invest EU fondi rahastamisvahenditest, mis võiks olla oluline meremajanduse edendamiseks vajalike rahaliste
vahendite leidmisel ja sihtotstarbelise investeerimisplatvormi loomisel.

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist nt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks,
et katsetada ja kasutada sinise majandusekasvu uuenduslikke lahendusi;
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Selle asemel, et valida meetmeid toetuskõlblike meetmete kogumist, on liikmesriikide strateegiliselt esmatähtsate
ülesannete täitmiseks ette nähtud lihtsustamine ja ulatuslikum meetmete valik.
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MIDA UUT ON KOMISJONI ETTEPANEKUS?

