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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Key information on the implementation of the Operational Programme for the year
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator
data.
Euroopa Komisjon kinnitas käesoleva seirearuande aluseks oleva Euroopa Merendusja Kalandusfondi 2014-2020 Eesti rakenduskava 17. augustil 2015. aastal.
Rakenduskava koondab endas viis prioriteetset eesmärki:
1. arendada kalanduseks, vesiviljeluseks ja kala töötlemiseks soodsat,
jätkusuutlikku ja kasumlikku keskkonda;
2. parandada ranna- ja sisevete kalanduse majanduslikku elujõulisust;
3. tagada ressursside optimaalne kasutamine;
4. tõsta järelevalve efektiivsust;
5. edendada koostööd teadus- ja arendusasutuste, haridusasutuste ja kalandussektori
vahel.
Kui periood 2014 - 2015 oli peamiselt seotud rakendamise alustamisega seotud
tegevustega ja avatud olid esimesed taotlusvoorud (teadlaste ja kalurite koostöötoetus
(meede 1.3); teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus (meede 2.6); kogukonna
juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (meetme 3.2 raames algatusrühmade
strateegia esitamine); tehniline abi; kalapüügitoodete ladustamisabi ning
kalandusandmete kogumise toetus), siis 2016. aastal tehti ka esimesed toetuse
heakskiitmise ja maksmise otsused.
Lisaks jätkus aruandeaastal meetme määruste väljatöötamise protsess.
2016. aastal toimusid taotlusvoorud järgmiste meetmete raames:
1) Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) – kaks taotlusvooru;
2) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF
meede 4.4.1);
3) Tootmis- ja turustuskavade toetus (EMKF meede 4.1);
4) Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (EMKF meede 6.1);
5) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) – kaks
taotlusvooru;
6) Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3
projektitoetus) 2016-2019;

ET

2

ET

7) Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019;
8) Tehnilise abi toetus.
Korraldusasutuse hinnangul võib meetmete ettevalmistamise ja avanemise progressi
hinnata tagasihoidlikuks, kuna kõikidest planeeritud meetmest on avanenud 11 meedet.
Korraldusasutuse hinnang finantsprogressile kogu fondi lõikes on aga pigem nõrk, sest
31.12.2016 seisuga on kohustusi võetud 22 019 404,89 euro ulatuses, mis moodustab
kogu fondi eelarvest 17%. Väljamaksid on teostatud 3 580 149,67 euro ulatuses, mis
moodustab ligikaudu 3% fondi vahenditest ning heaks kiidetud projektidest on 2016. a
lõpu seisuga jõutud lõpuni ellu viia vaid 7.
Kuna reaalselt rakendus fond ligi 2 aastat hiljem võrreldes esialgselt plaanituga
(täpsemalt kirjeldatud aruande punktis 4.2), siis rakenduskavas seatud eesmärkide ja
sihttasemete osas on vara veel anda hinnanguid saavutamise kiiruse või edasiste
võimalike suundade osas. EMKFi esimesed taotlusvoorud avanesid alles 2015. aasta
lõpus, mis tähendab, et 2016. aasta seisuga on fondi reaalne rakendamine toimunud vaid
veidi üle aasta. Tulemusraamistikus toodud vahe-eesmärkide saavutamise poole
liikumisel ei ole 2016. a lõpuks paraku märkimisväärseid edusamme tehtud. Kui
rakenduskava kohaselt nähti 2018. a lõpuks seatud kontrolltasemena ette 30% fondi
vahendite kasutamist, siis aruandeperioodi lõpuks oli prioriteetide lõikes reaalselt välja
makstud vastavalt 0,5%, 0,3%, 11%, 1,5%, 2,6% ja 0% prioriteedi eelarvest.
Teave rahastamisvahendite kohta
Võttes aluseks Ernst & Young Baltic AS-i poolt läbiviidud rahastamisvahendite
eelhindamise uuringu tulemused, milles kaardistati peamised turutõrked nii
põllumajanduse kui ka kalandusesektoris, töötas Maaeluministeerium koostöös Eesti
kalandussektori esindajatega välja kaks rahastamisvahendi suunitlust: „Kala
töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen“ ja
„Kalatöötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen“.
Vastava rahastamisvahendi väljatöötamiseks oli vajalik sõlmida haldusleping
Maaeluministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) vahel. Halduslepingu
sõlmimisega seotud ettevalmistavate tegevustega alustati 2015. aastal ning need jätkusid
ka 2016. aastal. 06. jaanuaril 2017. a saadi Vabariigi Valitsuselt volitus halduslepingu
sõlmimiseks, mis andis võimaluse kalandussektoris kala- ja vesiviljelustoodete tootmise
ja töötlemisega tegelevatel ettevõtjatel saada halduslepingu sõlmimise järgselt laenu. 17.
jaanuaril 2017. a sõlmisid maaeluminister ja MES-i juhatuse esimees halduslepingu
EMKF 2014–2020 rahastamisvahendite haldamiseks ja rakendamiseks. Esmalt avati
rahastamisvahendi kasutamise võimalus kalatöötlemisega seotud ettevõtjatele.
Rahastamisvahendi mahuks on kavandatud esialgu 7,2 miljonit eurot. EMKF 2014-2020
raames plaanitava rahastamisvahendi kogumaht on aga 15 miljonit eurot, sellest EMKF
2014-2020 osalus 75% ja Eesti riigieelarve osalus 25%.

ET

3

ET

3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES
3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Information should be provided as short and general commentary on the implementation
of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.
Union priority

1 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva kalanduse
edendamine

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
Prioriteeti panustavad järgmised meetmed:
 Meede 1.1 – Kalapüügi
innovatsioonitoetus (art 26)
 Meede 1.15 – Püügivahendi
parendamise toetus (art 38)
 Meede 1.18 - Merekeskkonna
bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitse ning
taastamise toetus (art 40 lg 1)
 Meede 1.20 - Energiatõhusus ja
kliimamuutuste leevendamine
kalapüügil (art 41 lg 1)
 Meede 1.21 - Rannapüügilaeva
energiatõhususe parendamise toetus
(art 41 lg 2)
 Meede 1.23 - Kalasadamad ja
lossimiskohad (art 43 lg 1 ja 3)
 Meede 1.3 - Teadlaste ja kalurite
koostöötoetus (art 28)
Meetme 1.1 (Kalapüügi
innovatsioonitoetus) määrus on jõustunud
ning taotlusvoor planeeritud 2017. a
suvele. Meetme 1.3 (Teadlaste ja kalurite
koostöötoetus) esimene taotlusvoor toimus
juba 2015. aasta detsembris ning teine
taotlusvoor planeeritakse avada 2019.
aastal. Meetme 1.21 (Rannapüügilaeva
energiatõhususe parendamise toetus)
määrus on jõustunud ning taotluste
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
vastuvõtt toimub 2017. aastal. Meetme
1.18 (Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse
ning taastamise toetus) määrus oli
31.12.2016.a seisuga veel
ettevalmistamisel, taotluste vastuvõtt on
planeeritud 2017. a I-II kvartalisse.
Meetme 1.15 (Püügivahendi parendamise
toetus) määrus oli 31.12.2016 seisuga veel
ettevalmistamisel, taotlusvoor on plaanis
avada 2017. aasta suvel. Meetme 1.20
(Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine kalapüügil) määrused on
ettevalmistamisel ja taotlusvooru
planeeritav tähtaeg on 2017. a sügis.
Meetme 1.23 (Kalasadamad ja
lossimiskohad) määruse ettevalmistamine
on planeeritud 2017 a. II poolaastaks,
rakendamine 2018 a. I poolaasta.
2016. aasta jaanuari alguses kiideti heaks
teadlaste ja kalurite koostöötoetuse raames
esitatud suuremahuline ja pikaajaline
projekt (toetussummas 5
833 013,00 eurot), mis on aluseks
Kalanduse Teabekeskuse tegevusele
(Teabekeskuse tegevust toetatakse ka
meetme 2.6 "Teadlaste ja
vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus"
raames). Heakskiidetud toetussummast on
31.12.2016 seisuga välja makstud 129
664,05 eurot. Kalanduse Teabekeskus
alustas tegevust juba 2011. aastal,
"Euroopa Kalandusfondi 2007-2013
rakenduskava" meetme 3.1
"Ühistegevused" tegevuse "Muud
ühistegevused" raames. Eesti
kalandussektoris oli seni puudunud ühtne
nõustamis- ja teabesüsteem, kuhu saaks
pöörduda ranna- või traalikalur, kala
töötlemisega tegelev väike- või
mikroettevõtja, kala- või vähikasvataja, et
saada erialast või ettevõtlusalast
konsultatsiooni. Kuna Kalanduse
Teabekeskus tegutses eelmisel
programmeerimisperioodil väga edukalt,
siis otsustati seda projekti jätkata ka
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
EMKF raames.
Korraldusasutuse hinnang prioriteetse
suuna senisele rakendamisele on
tagasihoidlik. Küll on aga toimunud
aktiivselt prioriteetse suuna
ettevalmistavad tegevused (sh meetme
määruste väljatöötamine) ning kuna
enamus meetmeid avaneb 2017. aastal, siis
võib prognoosida, et I prioriteetne suund
käivitub ootuspäraselt (prognooside
kohaselt peaks olema 2017. aasta lõpu
seisuga käivitunud enamus I prioriteedi
meetmetest).
2016. aastal esimese prioriteedi raames
taotlusvoorusid ei toimunud ning meetme
1.3 rakendamisel probleeme ei ilmnenud.

2 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva vesiviljeluse
edendamine.

Prioriteeti panustavad järgmised meetmed:
 Meede 2.1 – Vesiviljeluse
innovatsioonitoetus (art 47)
 Meede 2.2 - Tootlikud
investeeringud vesiviljelusse (art 48
lg 1)
 Meede 2.3 - Keskkond (art 48 lg 1
punktid: e, i ja j)
 Meede 2.4 - Energiatõhusus ja
kliimamuutuste leevendamine
vesiviljeluses (art 48 lg 1 punkt k)
 Meede 2.6 - Teadlaste ja
vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetus (art 50)
 Meede 2.7 - Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine (art 51)
Meetme 2.1 (Vesiviljeluse
innovatsioonitoetus) meetme määrus on
jõustunud ning taotlusvoor planeeritakse
avada 2017. a suvel. Meetme 2.6
(Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetus) esimene taotlusvoor toimus
detsembris 2015, teine taotlusvoor antud
meetmes on plaanis avada 2019. aastal.
II prioriteetse suuna raames on
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
heakskiidetud 1 projekt (meede 2.6)
toetussummas 1 121 880 eurot ja välja
makstud summa on 49 538,48 eurot
(projekti raames toetatakse Kalanduse
Teabekeskuse poolt elluviidavaid
vesiviljelusega seotud tegevusi).
Korraldusasutuse hinnang prioriteetse
suuna rakendamisele on pigem
tagasihoidlik. Aruandeaasta lõpuks on kahe
meetme määrused jõustunud, ülejäänud
meetmete osas toimub määruste
väljatöötamine ning toimumas on
läbirääkimised sektoriga.
Vesiviljeluse prioriteedis rakendatakse
suurem osa vahenditest (mis puudutab
eelkõige investeeringuid põhivarasse)
finantsinstrumendi kaudu (vt peatükk 10).
2016. aastal esimese prioriteedi raames
taotlusvoorusid ei toimunud ning meetme
2.6 rakendamisel probleeme ei ilmnenud.

3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise
soodustamine

Prioriteeti panustavad järgmised meetmed:
 Meede 6.1 - Kalanduse kontrolli ja
järelevalve toetus (art 76 lg 2 a-d, fl), sh alategevus, mille raames
toetatakse järelevalve teostamiseks
vajaliku varustuse soetamist
(järelevalve lennukid, laevad)(art
76 lg 2 e)
 Meede 6.2 - Kalandusandmete
kogumise toetus (art 77)
Meetme määrused on jõustunud,
mõlema meetme osas on taotlusvoor
juba toimunud (andmete kogumise
meetme taotlusvoor toimud 2015.
aastal ning järelevalve meetme
taotlusvoor toimus 2016. aastal).
III prioriteetse suuna raames on
heakskiidetud summa 1 874 829,60
eurot ja välja makstud summa on 1 599
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
711,21 eurot.
Korraldusasutuse hinnang prioriteedi
rakendamisele on hea, tegevused on
toimunud plaanipäraselt ning väljamakstud
toetussumma osakaal prioriteetse suuna
eelarvest on kõrgeim (võrreldes teiste
prioriteetsete suundadega).

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

Prioriteeti panustavad järgmised meetmed:
 Meede 3.2 - Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia
rakendamine (art 62 lg 1 punkt d)
 Meede 3.3 - Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia
rakendamine (projektid) (art 63 p 1)
 Meede 3.4 - Algatusrühma
koostöötegevused (art 64)
31.12.2016 seisuga oli meetmete 3.2 ja 3.3
raames kaheksast seitse
kalanduspiirkondade strateegiat heaks
kiidetud ning kohalikud algatusrühmad ka
alustanud oma strateegiate elluviimist.
Meetme 3.4 algatusrühmade
koostöötegevuse raames algas taotluste
vastuvõtt novembris 2016 ning taotlusvoor
on avatud jooksvate taotluste vastuvõtuks
kuni 31.12.2019.a.
IV prioriteetse suuna raames on
heakskiidetud summa 3 174 461,78 eurot
ja välja makstud summa 405 926,45 eurot.
Prioriteedi rakendamisel tekkinud
probleemid puudutasid peamiselt EMKF
meedet 3.3 - Kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamine
(projektitoetus). Tekkinud probleemidest
võib esile tuua käibemaksu tõlgendamise
erinevad arusaamad ning abikõlblikkuse
põhimõtete ühtlustamise teiste fondide
põhimõtetega. Esimestes taotlusvoorudes
esines probleeme algatusrühmade poolt
esitatud taotlusega seotud dokumentidega.
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
Kuivõrd tegemist oli tehniliste
probleemidega programmperioodi alguses,
siis on tänaseks need probleemkohad
lahendatud läbi taotlejate nõustamise.
Korraldusasutuse hinnang prioriteedi
käivitumisele on hea, tegevustega on
alustatud plaanipäraselt ning probleeme ei
ole ilmnenud. Korraldusasutus ei
prognoosi suuri takistusi prioriteedi
rakendamisel, kuna kalanduspiirkondi
toetati ka eelmise programmperioodi
jooksul. Eelmise perioodi kogemused on
väga olulised kohalike algatusrühmade
vaatenurgast, võimaldades efektiivsemalt
tegutseda projektide valikul ja hindamisel,
toetuste planeerimisel ning algatusrühma
kui organisatsiooni tegevuste elluviimisel.

5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine

Prioriteeti panustavad järgmised meetmed:
 Meede 4.1 - Tootmis- ja
turustamiskavade toetus (art 66)
 Meede 4.2 – Kalapüügitoodete
ladustamisabi (art 67)
 Meede 4.3 - Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodetele uute turgude
leidmise ning kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete teavitus- ja
tutvustuskampaaniate toetus (art
68)
 Meede 4.4 - Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine,
mille raames toetatakse järgmiseid
tegevusi:
- ühisinvesteeringute toetus (art 69
lg 1 punkt c)
- kalandus- ja vesiviljelustoodete
töötlemine (tootlikud,
finantsinstrument) (art 69 lg 1
punkt f)
- kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
käitlemisettevõtete energia- ja
ressursiauditi tegemise toetus (art
69 lg 1 punkt a)
- kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
käitlemisettevõtete
investeeringutoetus (art 69 lg 1
punkt a)
Meetme 4.1 (Tootmis- ja turustamiskavade
toetus) raames toimusid 2016.a kaks
taotlusvooru. Kalapüügitoodete
ladustamisabi (meede 4.2) on rakendunud,
taotlusvoorud toimunud dets 2015/jaan
2016 ja dets 2016/jaan 2017. Toetusmeede
jätkub kuni aastani 2019, kus heakskiidu
saanud toetuse saajad saavad toetust
väljamakse taotluse alusel, kui nende
tootmisplaan on heaks kiidetud.
Meetme 4.3 raames toetatakse ettevõtjate
uute turuväljundite leidmist, toimunud on
kaks taotlusvooru (mõlemad taotlusvoorud
toimusid 2016.a). Toetust taotletakse ja
makstakse kava alusel, mille kinnitab
Kalandusnõukogu.
Meetme 4.4 kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemise
ühisinvesteeringute toetus raames toimus
taotlusvoor juunis 2016. ja laekus üks
suuremahuline taotlus kalatoodete
komponenditehase ehitamiseks, mis ka
heaks kiideti. EMKF vahendite abil
valmiv uus tööstus peaks hakkama
töötlema inimtoiduks mittesobivat kala
ümber kalajahuks, -õliks või muuks
kalatoormest valmistatud tooteks. Tegemist
on ühistule suunatud toetusskeemiga.
Märkimisväärne on see, et eelpool
nimetatud projekti puhul on tegemist ühe
suurima projektiga, mida EMKF raames
toetatakse sel programmeerimisperioodil.
Aruandeaastal toimus meetme 4.4,
tegevuse kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
käitlemisettevõtete energia- ja
ressursiauditi tegemise toetus, määruse
eelnõu ettevalmistamine ning taotlusvoor
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
nimetatud tegevuse raames planeeriti 2017.
aasta I poolaastale.
V prioriteetse suuna raames heakskiidetud
summa on 7 847 692,01 eurot ja välja
makstud summa on 713 105,99 eurot.
Prioriteedi rakendamisel tekkinud
probleemid puudutasid peamiselt määruse
tõlgendamisel tekkinud erinevaid
arusaamasid (nt hindamiskriteeriumid,
hinnapakkumiste nõue jne). Kuivõrd
tegemist oli tehnilist laadi probleemidega
programmperioodi alguses, siis on tänaseks
need probleemkohad lahendatud
(täpsustatud siseriiklikke õigusakte).
Korraldusasutuse hinnang prioriteetse
suuna rakendamisele on üldiselt hea.
Enamus prioriteetse suuna meetmetest on
rakendunud või rakendumas 2017. aastal.
Võib prognoosida, et V prioriteetne suund
käivitub ootuspäraselt.

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

Prioriteeti panustavad järgmised meetmed:
 Meede 8.1 - Integreeritud mereseire
arendamine (art 80 l g 1 punkt a)
 Meede 8.2 Merekeskkonna kaitse sh
bioloogiline mitmekesisus (art 80
lg 1 punkt b)
 Meede 8.3 Merekeskkonna alaste
teadmiste parendamine (art 80 lg 1
punkt c)
Meetmete määrused on ettevalmistamisel.
Meetmete rakendamine on prognoosi
kohaselt 2017.a. teine poolaasta. Tegemist
on avalikule sektorile suunatud toetustega,
mereseire alaste teadmiste edendamiseks
ning merekeskkonnas jälgitavuse paremaks
korraldamiseks.
Taotlusvoore ei ole veel toimunud,
kohustusi pole võetud ning väljamaksed
puuduvad antud prioriteedis.
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
Ettevalmistavad tegevused on
korraldusasutuse hinnangul kulgenud
plaanipäraselt.

7 - Tehniline abi

Tehnilise abi rakendamine on sujunud
ootuspäraselt. Kohustusi on võetud 2 167
528,50 euro eest ning väljamakseid on
teostatud 682 203,49 euro ulatuses.
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

1 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse
edendamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

1.1.4 - Selektiivsed (sh hülgekindlad)
püügivahendid

arv

65,00000

0,00000

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

1.2.4 - Taastatud kudealad (sh
kunstkoelmud)

arv

10,00000

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.a - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste arvus

number

-1,00000

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.b - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste osakaalus (%) võrreldes
kalurite koguarvuga

%

-25,00000

0,00000
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

ET

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.4 - Muutus kalapüügi
kütusesäästlikkuses

l/tonn

-2,95000

0,00000

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.5 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

arv

60,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

1.1.4 - Selektiivsed (sh hülgekindlad)
püügivahendid

0,00000

0,00000

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

1.2.4 - Taastatud kudealad (sh
kunstkoelmud)

0,00000

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.a - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste arvus

0,00000

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.b - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste osakaalus (%) võrreldes
kalurite koguarvuga

0,00000

0,00000

2015
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

2014

ET

ET

Specific objective

Result indicator

2015

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.4 - Muutus kalapüügi
kütusesäästlikkuses

0,00000

0,00000

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.5 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

0,00000

0,00000

15

2014

ET

Specific objective

1 - Kalanduse mõju vähendamine merekeskkonnale, sealhulgas soovimatu püügi vältimine ja vähendamine nii palju kui võimalik

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
06
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi kohandamine
vastavalt liikide kaitsele (+ artikli 44
lõike 1 punkt c. Kalapüük sisevetel)

1.4 - Kaitsemeetmeid,
kalapüügi keskkonnamõju
vähendamist ja kalapüügi
kohandamist liikide kaitsega
käsitlevate projektide arv



Selected relevant measures

Output indicator

2014

Thematic
objective

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
06
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi kohandamine
vastavalt liikide kaitsele (+ artikli 44
lõike 1 punkt c. Kalapüük sisevetel)

Specific objective

1.4 - Kaitsemeetmeid,
kalapüügi keskkonnamõju
vähendamist ja kalapüügi
kohandamist liikide kaitsega
käsitlevate projektide arv

Cumulative value

65,00

2016

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine;

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine –

06

1.6 - Merekeskkonna
bioloogilist mitmekesisust ja
ökosüsteemide kaitset ja

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


5,00
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Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine, paigaldamine
või ajakohastamine; NATURA 2000
alade ja mereruumi kaitsealade kaitseja majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade, sh
NATURA 2000 alade majandamine,
taastamine ja seire;
keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja
parandamiseks võetud meetmetes (+
artikli 44 lõige 6. Kalapüük sisevetel)

ET

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

taastamist käsitlevate projektide
arv

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine –
kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine, paigaldamine
või ajakohastamine; NATURA 2000
alade ja mereruumi kaitsealade kaitseja majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade, sh
NATURA 2000 alade majandamine,
taastamine ja seire;
keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja
parandamiseks võetud meetmetes (+
artikli 44 lõige 6. Kalapüük sisevetel)

06

1.6 - Merekeskkonna
bioloogilist mitmekesisust ja
ökosüsteemide kaitset ja
taastamist käsitlevate projektide
arv

2014
0,00
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ET

Specific objective

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas väikesemahulise rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

03

1.3 - Lisandväärtust,
tootekvaliteeti ja soovimatu
püügi kasutamist ning
kalasadamaid, lossimiskohti,
oksjonihooneid ja varjualuseid
käsitlevate projektide arv



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

03

1.3 - Lisandväärtust,
tootekvaliteeti ja soovimatu
püügi kasutamist ning
kalasadamaid, lossimiskohti,
oksjonihooneid ja varjualuseid
käsitlevate projektide arv

Specific objective

ET

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
1,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

0,00

5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine
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ET

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+
artikli 44 lõige 3. Kalapüük sisevetel)

03

1.1 - Innovatsiooni,
nõustamisteenuseid ja teadlaste
osalusega partnerlusi
käsitlevate projektide arv



23,00

0,00

0,00

0,00

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja kalurite
partnerlused (+ artikli 44 lõige 3.
Kalapüük sisevetel)

03

1.1 - Innovatsiooni,
nõustamisteenuseid ja teadlaste
osalusega partnerlusi
käsitlevate projektide arv



1,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c. 04
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – kalalaeva pardal
tehtavad investeeringud;
energiatõhususe auditid ja kavad;
uuringud alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt
d. Kalapüük sisevetel)

1.7 - Energiatõhusust ja
kliimamuutuste leevendamist
käsitlevate projektide arv



20,00

0,00

0,00

0,00

04 - Artikli 41 lõige 2. Energiatõhusus 04
ja kliimamuutuste leevendamine –
Põhi- või lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

1.8 - Mootorite asendamist ja
ajakohastamist käsitlevate
projektide arv



140,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+
artikli 44 lõige 3. Kalapüük sisevetel)

03

1.1 - Innovatsiooni,
nõustamisteenuseid ja teadlaste
osalusega partnerlusi
käsitlevate projektide arv

0,00

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja kalurite
partnerlused (+ artikli 44 lõige 3.
Kalapüük sisevetel)

03

1.1 - Innovatsiooni,
nõustamisteenuseid ja teadlaste
osalusega partnerlusi
käsitlevate projektide arv

0,00
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Cumulative value

2016

2015

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c. 04
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – kalalaeva pardal
tehtavad investeeringud;
energiatõhususe auditid ja kavad;
uuringud alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt
d. Kalapüük sisevetel)

1.7 - Energiatõhusust ja
kliimamuutuste leevendamist
käsitlevate projektide arv

0,00

04 - Artikli 41 lõige 2. Energiatõhusus 04
ja kliimamuutuste leevendamine –
Põhi- või lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

1.8 - Mootorite asendamist ja
ajakohastamist käsitlevate
projektide arv

0,00

Union priority

2 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse
edendamine.

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.1 - Muutus vesiviljelustoodangu mahus

tonnes

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.2 - Muutus vesiviljelustoodangu
väärtuses

thousand Euros

20

Target value (2023)

Cumulative value

2016

650,00000

0,00000

2 600,00000

0,00000

ET

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.3 - Muutus puhaskasumis

thousand Euros

780,00000

0,00000

3 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

2.5 - Muutus taaskasutamisega
tootmissüsteemide mahus

tonnes

600,00000

0,00000

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

2.5.3 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

arv

20,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.1 - Muutus vesiviljelustoodangu mahus

0,00000

0,00000

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.2 - Muutus vesiviljelustoodangu
väärtuses

0,00000

0,00000

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.3 - Muutus puhaskasumis

0,00000

0,00000

2015
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

2014

ET

ET

Specific objective

Result indicator

2015

3 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

2.5 - Muutus taaskasutamisega
tootmissüsteemide mahus

0,00000

0,00000

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

2.5.3 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

0,00000

0,00000

22

2014

ET

Specific objective

1 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

03

2.1 - Innovatsiooni ja
nõustamisteenustega seotud
projektide arv



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

03

2.1 - Innovatsiooni ja
nõustamisteenustega seotud
projektide arv

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
5,00

Cumulative value

2016

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d ja f– 03
h. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse

ET

Output indicator

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


1,00
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Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d ja f– 03
h. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse

Specific objective

Output indicator

2014

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv

0,00

3 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ning vesiviljelusega seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa vesiviljeluse edendamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

04

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv



10,00

0,00

0,00

0,00

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee ja
kemikaalide kasutuse vähendamine,
vee kasutamist minimeerivad
taaskasutussüsteemid

06

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv



10,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

06

2.4 - Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamist ning
rahvatervishoidu ja loomade
tervist käsitlevaid meetmeid
käsitlevate projektide arv



1,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014
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Cumulative value

2016

2015

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

04

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv

0,00

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee ja
kemikaalide kasutuse vähendamine,
vee kasutamist minimeerivad
taaskasutussüsteemid

06

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv

0,00

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

06

2.4 - Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamist ning
rahvatervishoidu ja loomade
tervist käsitlevaid meetmeid
käsitlevate projektide arv

0,00

Specific objective

2014

5 - kutsealase koolituse, uute kutseoskuste ja elukestva õppe arendamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

08

2.5 - Inimkapitali edendamist
vesiviljeluse valdkonnas nii
üldiselt kui ka uute
vesiviljelusettevõtjate hulgas
käsitlevate projektide arv



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja

08

2.5 - Inimkapitali edendamist
vesiviljeluse valdkonnas nii

1,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

0,00
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ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

suhtevõrgustike edendamine

Union priority

Output indicator

2014

üldiselt kui ka uute
vesiviljelusettevõtjate hulgas
käsitlevate projektide arv

3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise soodustamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine ja
haldamine

3.B.1 - Andmesidekõne teenuse
kasutamise osakaalu suurenemine

%

0,00000

0,00000

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.1 - Avastatud raskete rikkumiste arv

number

5,00000

0,00000

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.2 - Lossitud kogused, mis on läbinud
füüsilise kontrolli

%

4,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine ja

3.B.1 - Andmesidekõne teenuse
kasutamise osakaalu suurenemine

2015

Cumulative value

2016

2014
0,00000
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Target value (2023)

0,00000

ET

ET

Specific objective
haldamine

Result indicator

2015

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.1 - Avastatud raskete rikkumiste arv

0,00000

0,00000

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.2 - Lossitud kogused, mis on läbinud
füüsilise kontrolli

0,00000

0,00000
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2014

ET

Specific objective

1 - Teadusteabe täiustamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 77. Andmete kogumine

06

3.2 - Andmete kogumist,
haldamist ja kasutamist
toetavate projektide arv



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikkel 77. Andmete kogumine

06

3.2 - Andmete kogumist,
haldamist ja kasutamist
toetavate projektide arv

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
3,00

Cumulative value

2016

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja haldusnormide täitmise tagamise toetamine, suurendades institutsioonilist suutlikkust ja avaliku halduse
tulemuslikkust täiendavat halduskoormust tekitamata

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

06

3.1 - Liidu kontrolli-,
inspekteerimis- ja õigusnormide
täitmise tagamist käsitlevate
projektide arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


12,00
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Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

06

3.1 - Liidu kontrolli-,
inspekteerimis- ja õigusnormide
täitmise tagamist käsitlevate
projektide arv

Union priority

2014
0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.1 - Loodud töökohtade arv (täistööajale
taandatud töötajad)

FTE
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Target value (2023)
24,00000

Cumulative value

2016
3,00000

ET

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.2 - Säilitatud töökohtade arv
(täistööajale taandatud töötajad)

FTE

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.3 - Loodud ettevõtete arv

number

Specific objective

Result indicator

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle

4.1 - Loodud töökohtade arv (täistööajale
taandatud töötajad)

2015

Cumulative value

2016

200,00000

1,00000

10,00000

0,00000

2014
0,00000
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Target value (2023)

0,00000

ET

ET

Specific objective
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

Result indicator

2015

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.2 - Säilitatud töökohtade arv
(täistööajale taandatud töötajad)

0,00000

0,00000

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.3 - Loodud ettevõtete arv

0,00000

0,00000
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2014

ET

Specific objective

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse kaasamise ja töökohtade loomise edendamine ning tööalase konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse toetamine
ranniku- ja siseveekogukondades, mis sõltuvad kalapüügist ja vesiviljelusest, sealhulgas tegevuse mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse muudesse sektoritesse

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

08

4.1 - Valitud kohaliku arengu
strateegiate arv



8,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikkel 64. Koostöö

08

4.3 - Koostööprojektide arv



45,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

08

4.1 - Valitud kohaliku arengu
strateegiate arv

0,00

03 - Artikkel 64. Koostöö

08

4.3 - Koostööprojektide arv

0,00

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

ET

Result indicator

Measurement unit
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

ET

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.a - Muutus esmamüügi väärtuses
tootjaorganisatsioonides

thousand Euros

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.b - Muutus esmamüügi mahus
tootjaorganisatsioonides

tonnes

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

5.2.5 - Lisandväärtus töötaja kohta

%

Specific objective

Result indicator

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.a - Muutus esmamüügi väärtuses
tootjaorganisatsioonides

0,00000

0,00000

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.b - Muutus esmamüügi mahus
tootjaorganisatsioonides

0,00000

0,00000

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

5.2.5 - Lisandväärtus töötaja kohta

0,00000

0,00000

2015
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

400,00000

0,00000

2 000,00000

0,00000

10,00000

0,00000

2014

ET

Specific objective

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

03

5.1 - Tootjaorganisatsioonid ja
tootjaorganisatsioonide
ühendused (arvuliselt), mis on
saanud toetust tootmis- ja
turustuskavade jaoks

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

03

5.2 - Turustusmeetmete ja
ladustamistoetuse alaste
projektide arv

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

03

5.2 - Turustusmeetmete ja
ladustamistoetuse alaste
projektide arv



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

03

5.1 - Tootjaorganisatsioonid ja
tootjaorganisatsioonide
ühendused (arvuliselt), mis on
saanud toetust tootmis- ja
turustuskavade jaoks

0,00

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

03

5.2 - Turustusmeetmete ja
ladustamistoetuse alaste
projektide arv

0,00

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

03

5.2 - Turustusmeetmete ja
ladustamistoetuse alaste
projektide arv

0,00
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Cumulative value

2016

2015

4,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3,00

3,00

0,00

ET

Specific objective

2 - investeeringute soodustamine töötlemis- ja turustussektoris

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

03

5.3 - Töötlemise alaste
projektide arv



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

03

5.3 - Töötlemise alaste
projektide arv

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

65,00

2016

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

6.1 - Ühise teabejagamiskeskkonna
(CISE) kasutuse kasv seire
korraldamiseks ELi merendusvaldkonnas

%

Specific objective

Result indicator

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

6.1 - Ühise teabejagamiskeskkonna
(CISE) kasutuse kasv seire

Target value (2023)
5,00000

2015

2016
0,00000

2014
0,00000
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Cumulative value

0,00000

ET

Specific objective

ET

Result indicator
korraldamiseks ELi merendusvaldkonnas

2015

36

2014

ET

Specific objective

1 - Integreeritud merenduspoliitika väljatöötamine ja rakendamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

06

6.1 - Integreeritud mereseire
alaste projektide arv



2,00

0,00

0,00

0,00

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mere- ja
rannikuressursside säästva kasutamise
edendamine

06

6.2 - Merekeskkonna kaitse ja
merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide
arv



5,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

06

6.2 - Merekeskkonna kaitse ja
merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide
arv



2,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

06

6.1 - Integreeritud mereseire
alaste projektide arv

0,00

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mere- ja
rannikuressursside säästva kasutamise
edendamine

06

6.2 - Merekeskkonna kaitse ja
merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide
arv

0,00

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

06

6.2 - Merekeskkonna kaitse ja
merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide
arv

0,00
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Cumulative value

2016

2015

ET

Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority

Milestone (2018)

Target value (2023)

Cumulative value

2015

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 797 500,00

19 325 000,00

0,00

0,00

0,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 908 224,00

13 027 413,00

0,00

0,00

0,00

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

3 496 453,00

11 654 842,00

0,00

0,00

0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

7 080 000,00

23 600 000,00

41 464,85

41 464,85

0,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

7 511 723,00

25 039 076,00

170 852,78

170 852,78

0,00

750 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine
7 - Tehniline abi

Union priority

ET

2016

2014

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

0,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

0,00
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ET

Union priority

2014

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

0,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

0,00

7 - Tehniline abi

ET

39

ET

3.3. Financial data
Table 4: Financial data for the EMFF

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

06

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi
kohandamine vastavalt liikide
kaitsele (+ artikli 44 lõike 1 punkt
c. Kalapüük sisevetel)

3 900 000,00

2 925 000,00

1 170 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

2 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

06

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine
– kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine,
paigaldamine või ajakohastamine;
NATURA 2000 alade ja mereruumi
kaitsealade kaitse- ja
majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade,
sh NATURA 2000 alade
majandamine, taastamine ja seire;
keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse
ja ökosüsteemi teenuste
säilitamiseks ja parandamiseks
võetud meetmetes (+ artikli 44 lõige
6. Kalapüük sisevetel)

3 000 000,00

2 250 000,00

900 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

03

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

2 500 000,00

1 875 000,00

750 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Keskkonnasäästliku,

5 - Tehnoloogilise arengu,

03

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+

5 066 667,00

3 800 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

artikli 44 lõige 3. Kalapüük
sisevetel)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
03
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja
kalurite partnerlused (+ artikli 44
lõige 3. Kalapüük sisevetel)

6 266 667,00

4 700 000,00

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
04
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b
ja c. Energiatõhusus ja
kliimamuutuste leevendamine –
kalalaeva pardal tehtavad
investeeringud; energiatõhususe
auditid ja kavad; uuringud
alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

4 033 333,00

3 025 000,00

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
04
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

04 - Artikli 41 lõige 2.
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – Põhi- või
lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike
1 punkt d. Kalapüük sisevetel)

1 500 000,00

750 000,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

1 - Tehnoloogilise arengu,
03
innovatsiooni ja teadmiste
edasiandmise tõhustamise toetamine

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

2 000 000,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, 03
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d
ja f–h. Tootmisega seotud
investeeringud vesiviljelusse

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

04

Measure

Total public
contribution
(EUR)
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

75,00%

5 833 013,00

5 833 013,00

93,08%

3 025 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

750 000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1 500 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 000 000,00

3 000 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 000 000,00

2 250 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

900 000,00

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja
j. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee
ja kemikaalide kasutuse
vähendamine, vee kasutamist
minimeerivad taaskasutussüsteemid

1 800 000,00

1 350 000,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

5 869 884,00

4 402 413,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

08

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

1 200 000,00

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine
ja haldamine

06

01 - Artikkel 77. Andmete
kogumine

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust
tekitamata

06

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

08

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu

08

03 - Artikkel 64. Koostöö

42

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

75,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

0,00

0,00

0,00%

900 000,00

75,00%

1 121 880,00

1 121 880,00

93,49%

7 035 510,00

5 628 408,00

80,00%

1 550 000,00

1 550 000,00

22,03%

7 053 181,00

6 026 434,00

0,00

85,44%

324 829,60

324 829,60

4,61%

25 058 824,00

21 300 000,00

8 520 000,00

85,00%

3 676 479,75

3 174 461,78

12,67%

2 705 882,00

2 300 000,00

85,00%

0,00

0,00

0,00%

1 760 965,20

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse
5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

2 500 000,00

1 875 000,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

1 054 076,00

1 054 076,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

5 333 333,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

03

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mereja rannikuressursside säästva
kasutamise edendamine

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

7 - Tehniline abi

1 - Tehniline abi

01 - Artikkel 78. Liikmesriikide
algatusel antav tehniline abi

Total

ET

43

75,00%

709 657,27

476 727,31

19,07%

100,00%

945 964,70

945 964,70

89,74%

4 000 000,00

75,00%

711 000,00

425 000,00

7,97%

23 646 667,00

17 735 000,00

75,00%

8 015 617,00

6 000 000,00

25,37%

500 000,00

375 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 633 334,00

1 975 000,00

790 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

200 000,00

150 000,00

60 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

7 765 450,00

5 824 087,00

0,00

75,00%

2 167 528,50

2 167 528,50

27,91%

129 622 808,00

100 970 418,00

18 625 965,20

77,90%

25 055 969,82

22 019 404,89

16,99%

0,00

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

06

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi
kohandamine vastavalt liikide
kaitsele (+ artikli 44 lõike 1 punkt c.
Kalapüük sisevetel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

2 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

06

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine
– kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine,
paigaldamine või ajakohastamine;
NATURA 2000 alade ja mereruumi
kaitsealade kaitse- ja
majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade,
sh NATURA 2000 alade
majandamine, taastamine ja seire;
keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse
ja ökosüsteemi teenuste
säilitamiseks ja parandamiseks
võetud meetmetes (+ artikli 44 lõige
6. Kalapüük sisevetel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

03

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja

03

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+
artikli 44 lõige 3. Kalapüük
sisevetel)

0,00

0,00

0,00

44

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

0

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

põhineva kalanduse edendamine

teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

03

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja
kalurite partnerlused (+ artikli 44
lõige 3. Kalapüük sisevetel)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

04

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b
ja c. Energiatõhusus ja
kliimamuutuste leevendamine –
kalalaeva pardal tehtavad
investeeringud; energiatõhususe
auditid ja kavad; uuringud
alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

04

04 - Artikli 41 lõige 2.
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – Põhi- või
lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike
1 punkt d. Kalapüük sisevetel)

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

1 - Tehnoloogilise arengu,
03
innovatsiooni ja teadmiste
edasiandmise tõhustamise toetamine

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

129 664,05

129 664,05

2,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

0,00

0,00

0,00

0

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, 03
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d
ja f–h. Tootmisega seotud
investeeringud vesiviljelusse

0,00

0,00

0,00

0

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

0,00

0,00

0,00

04

45

0,00

1

0,00

0

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

vesiviljeluse edendamine

ET

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja
j. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee
ja kemikaalide kasutuse
vähendamine, vee kasutamist
minimeerivad taaskasutussüsteemid

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

08

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine
ja haldamine

06

01 - Artikkel 77. Andmete
kogumine

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust
tekitamata

06

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse

08

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 538,48

49 538,48

4,13

1

1 513 999,68

1 513 999,68

21,52

1

0,00

85 711,53

85 711,53

1,22

0,00

2

1 079 317,01

434 385,46

405 926,45

1,62

138 014,99

45

0,00

0

0,00

0

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

08

03 - Artikkel 64. Koostöö

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

muudesse sektoritesse
4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

0,00

0,00

0,00

0

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

51 116,86

38 337,65

1,53

5

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

375 886,50

375 886,50

35,66

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

500 101,92

298 881,84

5,60

6

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

03

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

0,00

0,00

0,00

1

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

0,00

0,00

0,00

0

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mere- ja
rannikuressursside säästva
kasutamise edendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

7 - Tehniline abi

1 - Tehniline abi

01 - Artikkel 78. Liikmesriikide
algatusel antav tehniline abi

0,00

682 203,49

682 203,49

8,79

0,00

7

1 079 317,01

3 822 607,97

3 580 149,67

2,76

138 014,99

72

Total

ET

47

0,00

0,00

3

ET

Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

ET

Eligible
expenditure
within the
EMFF incurred
in operations
implemented
outside the
programme
area declared by
the beneficiary
to the managing
authority (EUR)

1 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva kalanduse edendamine

0,00

2 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine.

0,00

3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise
soodustamine

0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse
suurendamine

0,00

5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine

0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika rakendamise
soodustamine

0,00

7 - Tehniline abi

0,00

TOTAL OP

0,00

48

Share of the
total financial
allocation to the
priority axis (%)

ET

4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN
4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

ET

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

49

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

Commentary

ET

4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective
measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Rakenduskavas seatud eesmärkide saavutamise suurimateks mõjutajateks on EMKF
alusmääruse ning rakendusaktide hiline jõustumine. EL tasandi õigusaktide hiline
kinnitamine mõjutas ka Eesti rakenduskava koostamist ja kinnitamist. Kuna Eesti
rakenduskava kinnitamise ajakava hilines, siis lükkusid sellevõrra edasi ka meetme
määruste jõustumine. Alates EMKF Eesti rakenduskava kinnitamisest on fondi
rakendamine (sh meetme määruste väljatöötamine) kulgenud plaanipäraselt.
Esimesed toetuse määramise otsused tehti alles 2016. a veebruaris ning võib öelda, et
reaalselt rakendus fond ligi 2 aastat hiljem võrreldes esialgselt plaanituga.
Lähtudes eelpool nimetatud asjaoludest ning võttes aluseks rakenduskava indikaatoritele
seatud sihttasemed, on korraldusasutusel tekkinud põhjendatud kahtlused, et perioodiks
seatud eesmärgid võivad jääda saavutamata. Olukorra lahendamiseks on
korraldusasutusel ettevalmistamisel rakenduskava muudatus, millega plaanitakse
kehtestada täiendavad siseriiklikud indikaatorid, mis kajastaksid adekvaatselt fondi
rakendamisel saavutatud tulemusi.
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5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2)
OF REGULATION (EU) NO 508/2014
Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article
10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article
10(2).
Aruandeaastal puuduvad avastatud rasked õigusrikkumised.
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6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set
out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be
ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale
coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)
Maaeluministeeriumi poolt on välja töötatud meede „Rannapüügilaeva energiatõhususe
parendamise toetus“, mille eesmärgiks on vähendada kalalaevade tegevuse käigus mõju
kliimamuutusele ja investeeringud kalalaevade energiatõhususe parandamiseks.
Toetust rahastatakse 50% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 50% on Eesti
kaasrahastus.
2016. aastal töötati välja meetme määrus, mis võeti vastu 29.09.2016. Esimene
taotlusvoor avatakse 2017. aastal ning taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot.
Toetust antakse programmiperioodi 2014-2020 jooksul ühe rannapüügilaeva kohta ühel
korral ning tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene
rannapüügilaeva mootori võimsus.Toetust antakse sellise rannapüügilaeva
ajakohastamiseks, mis vastab järgmistele nõuetele:
•rannapüügilaeval on kehtiv kalalaevatunnistus;
•rannapüügilaev on kantud segmenti 4S2 (merel püüki teostava kalalaeva üldpikkus on
alla 12 meetri) või 4S4 (siseveekogudel kasutatavad laevad);
•rannapüügilaeva üldpikkus on alla 12 meetri ja sellega ei kasutata komisjoni määruse
(EÜ) 26/2004, ühenduse kalalaevastiku registri kohta I lisa tabelis 3 nimetatud
veetavaid püügivahendeid;
•rannapüügilaev ei ole kalalaev, mille mootorivõimsus tuleb sertifitseerida.
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7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF
BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation,
with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding
the publication of data of natural persons
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 119 ja lisas V
nõutud info on kättesaadav Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (EMKF
vahendusasutuse) veebilehel http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/kalandus/764
(vastavalt maaeluministri 16.02.2016.a käskkirjale nr 30 „Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi toetuste andmist korraldavate asutuste töökord“).
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8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE
EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation
of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.
A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that
have become available during the previous financial year, with reference of name and
reference period of the evaluation reports used.
Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to
Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.
Seoses EMKF alusmääruse ning rakendusaktide jõustumise märkimisväärse
hilinemisega ning sellest tulenevalt fondi rakenduskava kinnitamise ning meetme
määruste jõustumise edasi lükkumisega koostati EMKF raames esimesed vahendite
määramise otsused alles veebruaris 2016. Seega rakendus fond võrreldes esialgselt
plaanituga ligi 2 aastat hiljem. 31.12.2016 seisuga on kohustusi võetud 17% ulatuses
kogu fondi eelarvest ning ligemale 3% fondi vahenditest on välja makstud.
Taotlusvoorud on toimunud 11 meetmes, mille raames heaks kiidetud projektidest on
2016. a lõpu seisuga jõutud lõpuni ellu viia vaid 7, mistõttu ei ole käesoleval hetkel
alust väljund- ja tulemusnäitajate saavutustasemete hindamiseks.
Tulenevalt eelpool toodust ei ole 2016. a lõpuks tulemusraamistikus toodud vaheeesmärkide saavutamise poole liikumisel märkimisväärseid edusamme tehtud. Kui
rakenduskava kohaselt nähti 2018.a lõpuks seatud kontrolltasemena ette 30% fondi
vahendite kasutamist, siis aruandeperioodi lõpuks oli prioriteetide lõikes reaalselt välja
makstud vastavalt 0,5%, 0,3%, 11%, 1,5%, 2,6% ja 0% prioriteedi eelarvest.
Temaatilistesse eesmärkidesse panustamisest lähtuvalt on väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete ning kalandus- ja vesiviljelussektori konkurentsivõime
suurendamisel 2016.a lõpuks võetud kohustusi 27% ulatuses eemärki panustatavast
kogusummast, väljamakseid on tehtud 1,8% ulatuses. Keskkonnakaitse ja
ressursitõhususe edendamisel on vastavad näitajad 6% ja 5%. Tööhõive edendamisse ja
tööjõu liikuvuse toetamisse on panustatud vahendeid määramisi arvesse võttes 15%
lubatud mahust ning makstud 1,6%. Vähese CO2- heitega majandusele ülemineku
toetamise eesmärki panustavate meetmete raames ei ole 2016. a lõpuks ühtki
taotlusvooru toimunud.
Kliimamuutuseesmärkide jaoks 31.12.2016.a seisuga kasutatud toetus moodustab 0,80%
ettenähtud kogusummast.

Fondi rakendamise hetkeseisust antakse vastavalt käesoleva aasta jooksul kinnitatavale
hindamiskavale ülevaade EMKF seirekomisjonis ning seirearuanne avaldatakse
Maaeluministeeriumi veebilehel. Korraldusasutus peab fondi eesmärkide saavutamisel
jätkuvalt oluliseks ka kalandussektori teavitamist ja kaasamist, mistõttu viidi 2016.
aastal läbi üleriigilised Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi tutvustavad infopäevad.
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Kohalikud algatusrühmad korraldavad vähemalt kord aastas enne projektitoetuse
taotluste vastuvõtmise tähtaja algust piirkondlikke teabepäevi, kus tutvustatakse
projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise
nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.
Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse meetme raames jätkab tegutsemist eelmisel
eelarveperioodil loodud Kalanduse teabekeskus, mille ülesandeks on koguda,
analüüsida ja jagada kalamajanduslikku teavet, infot vesiviljeluse, vesiviljelussaaduste
töötlemise ja turustamise kohta ning avaldada koostöös teadlaste ja ettevõtjatega
kalandus- ja vesiviljelusalast infot. Teabekeskus teeb koostööd kohalike
kalanduspiirkondadega, võimaldades kohalikel algatusrühmadel saada igakülgset teavet
ja abi tegevusstrateegiate elluviimisel.
Tehnilise abi meetmest toetatakse rakenduskava eesmärkide elluviimisega ning toetuse
andmise ja kasutamisega seotud teabe- ja reklaammaterjalide soetamist ning
väljaandmist, samuti toetuse andmist ja kasutamist tutvustava veebilehe loomist ja
uuendamist ning erinevate fondi tutvustavate ürituste ja tele- ning raadiosaadete
produtseerimist ja avaldamist.
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9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a
separate file in the form of annex to the AIR.
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10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data
provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme
(incorporating the findings and recommendations of evaluations)
Union priority
1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
Rakenduskavas tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga ei ole esimeses prioriteedis
veel lõpetatud projekte ning sellest tulenevalt ei
saa ka anda hinnangut senistele saavutustele.
Esimese prioriteedi raames on 31.12.2016
seisuga toimunud taotlusvoor vaid ühe meetme
raames, ülejäänud meetmed on kas
ettevalmistamise faasis või meetme määrused on
jõustunud (aruande koostamise hetkeks).
Meetmete taotlusvoorud toimuvad ajakava
kohaselt 2017. aastal.

ET

7 - Tehniline abi

Rakenduskavas tehnilise abi meetme osas
indikaatoreid ei ole seatud, kuid
korraldusasutuse hinnangul on meetme
ettevalmistamine ja rakendamise kulgenud
ootuspäraselt ning meetme rakendamisel ei ole
probleeme ilmnenud.

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

Rakenduskavas tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga ei ole kolmandas
prioriteedis veel lõpetatud projekte ning sellest
tulenevalt ei saa ka anda hinnangut saavutustele.

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

Rakenduskavas tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga on neljandas prioriteedis 4
lõpetatud projekti. Neljas prioriteet panustab
erieesmärki 1 (Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise edendamine
ning tööalase konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad kalapüügist
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Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
ja vesiviljelusest, sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse muudesse
sektoritesse). Erieesmärk 1 raames on loodud 3
töökohta, mis moodustab perioodi lõpuks seatud
tulemusindikaatori sihtväärtusest 12,5%
(perioodi lõpu sihtväärtuseks on 24 loodud
töökohta) ning ühe lõpetatud projekti raames on
säilitatud 1 töökoht (perioodi lõpu
sihtväärtuseks on 200 säilitatud töökohta).
Korraldusasutuse hinnangul on loodud
töökohtade osas 2023. aastaks seatud
sihtväärtuse saavutamine üsnagi reaalne.
Kuna sarnase skeemiga toetust anti ka eelmisel
programmeerimisperioodil, siis korraldusasutus
ei prognoosi suuri takistusi prioriteedi
eesmärkide elluviimisel.

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

Rakenduskavas tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga ei ole teises prioriteedis
veel lõpetatud projekte ning sellest tulenevalt ei
saa ka anda hinnangut saavutustele.
Sarnaselt esimesele prioriteedile on ka teises
prioriteedis 31.12.2016 seisuga toimunud
taotlusvoor vaid ühe meetme raames.
Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse meetme
määrus on aruande koostamise hetkeks juba
jõustunud ning taotlusvoor toimub 2017. aastal.
Ülejäänud meetmed on veel ettevalmistamise
faasis.
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6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

Rakenduskavas tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga ei ole kuuendas
prioriteedis veel lõpetatud projekte ning sellest
tulenevalt ei saa ka anda hinnangut saavutustele.

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

Rakenduskava tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga on viiendas prioriteedis 3
lõpetatud projekti (Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja
tutvustuskampaaniate toetuse meetme raames).
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Union priority

ET

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
Kuid rakenduskavas sätestatud tulemusnäitajate
arvestusse need 3 lõpetatud projekti ei lähe,
seega on viienda prioriteedi tulemusnäitajate
saavutamine 0 (31.12.2016 seisuga).
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11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient
to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or
planned
An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and
targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions
taken or planned, where appropriate
Union priority

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

ET

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
Rakenduskavas seatud väljundnäitajate
saavutustaset hinnatakse lõpetatud projektide
alusel. 31.12.2016 seisuga lõpetatud projekte ei
ole, seega ei saa käesoleva aruande raames
hinnata väljundnäitajate saavutamise edukust.
Tulemusraamistikus on seatud vahe-eesmärgiks
2018. a lõpuks maksta välja 30% prioriteedi
vahenditest, aruande-perioodi lõpuks oli
reaalselt välja makstud vaid 0,5% eelarvest.
Antud hetkel on keeruline prognoosida, milline
võiks olla 2017. aastal avanevate meetmete
raames potentsiaalsete taotlejate huvi, millises
tempos toimub projektide elluviimine,
väljamaksetaotluste esitamine toetuse saajate
poolt jne. Fondi rakendamise peamiseks ja kõige
olulisemaks mõjutajaks on kindlasti olnud EL
õigusraamistiku ajaline hilinemine. Alles peale
EL tasandi õigusaktide jõustumist oli
liikmesriigil võimalus hakata välja töötama
siseriiklikke õigusakte ja toetuse andmiseks
vajalikke protseduure. Suurendamaks huvi ja
teadlikkust fondi kohta on korraldusastus
tegelenud aktiivselt info levitamise ja
kättesaadavuse tagamisega. Toetuste andmisega
seotud info on kõikidele huvigruppidele
kättesaadav erinevate veebilehtede vahendusel,
2016. aastal toimusid toetuste infopäevad 8
maakonnas, samuti edastatakse operatiivselt
infot meetme määruste valmimise kohta läbi
EMKF seirekomisjoni liikmete (seirekomisjoni
liikmete hulka kuuluvad kõikide
kalandussektorite esindajad). Samuti on
korralduasutus püüdnud püsida siseriiklike
õigusaktide ettevalmistamise ajakavas. Seega on
korraldusasutus võtnud kasutusele mitmeid
abinõusid, et saavutada prioriteedi raames
seatud eesmärke. Küll peab aga arvestama, et
reaalselt on fondi rakendamine toimunud veidi
üle aasta ning see on liialt lühike ajaperiood
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
vahe-eesmärkide saavutamiseks (EMKF
määruse väljatöötamisel EK poolt ei ole aga
paraku arvestatud eesmärkide saavutustaseme
seadmisel võimaliku ajalise hilinemisega).

7 - Tehniline abi

Rakenduskavas tehnilise abi meetme osas
indikaatoreid ei ole seatud, kuid
korraldusasutuse hinnangul on meetme
ettevalmistamine ja rakendamise kulgenud
ootuspäraselt ning meetme rakendamisel ei ole
probleeme ilmnenud.

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

Rakenduskavas seatud väljundnäitajate
saavutustaset hinnatakse lõpetatud projektide
alusel. 31.12.2016 seisuga lõpetatud projekte ei
ole, seega ei saa käesoleva aruande raames
hinnata väljundnäitajate saavutustaset.
Tulemusraamistikus on seatud vahe-eesmärgiks
2018. a lõpuks maksta välja 30% prioriteedi
vahenditest, aruande-perioodi lõpuks oli
reaalselt välja makstud 11% eelarvest.
Väljamakstud toetussumma osakaal prioriteetse
suuna eelarvest on võrreldes teiste
prioriteetidega kõrgeim ning 2018. aastaks
seatud vahe-eesmärgi saavutamine võib
korraldusasutuse hinnangul olla üsnagi reaalne.
Korraldusasutuse hinnangul võib prioriteedi
eduka käivitumise üks põhjuseid olla ka seotud
sellega, et taotlejad on riigiasutused ning
projektide elluviimisel ei saa piiravaks teguriks
nt finantsvahendite leidmine. Kuivõrd tegemist
on toetuse saajate näol riigiasutustega, siis on
toetusskeemid lihtsamad ning taotluste
menetlemise protsess ka ajaliselt kiirem.

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

Rakenduskavas seatud väljundnäitajate
saavutustaset hinnatakse lõpetatud projektide
alusel. 31.12.2016 seisuga on lõpetatud projekte
4 (strateegiate rakendamise projektitoetuse
raames), kuid neljanda prioriteedi
väljundnäitajaks on „Valitud kohaliku arengu
strateegiate arv“ ja sihtväärtus 2023. aastaks on
8 projekti (31.12.2016 seisuga on veel
lõpetamata), seega väljundnäitaja saavutustase
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
on 0.
Tulemusraamistikus on seatud vahe-eesmärgiks
2018. a lõpuks maksta välja 30% prioriteedi
vahenditest, aruande-perioodi lõpuks oli
reaalselt välja makstud 1,5% eelarvest. Kuna
tegemist on eelmisest programmperioodist
tuntud toetusskeemiga, siis korraldusasutuse
hinnangul võib väljamaksete tempo osas
ilmneda märgatavat kiirenemist perioodil 20172018.

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

Rakenduskavas seatud väljundnäitajate
saavutustaset hinnatakse lõpetatud projektide
alusel. 31.12.2016 seisuga lõpetatud projekte ei
ole, seega ei saa käesoleva aruande raames
hinnata väljundnäitajate saavutustaset.
Tulemusraamistikus on seatud vahe-eesmärgiks
2018. a lõpuks maksta välja 30% prioriteedi
vahenditest, aruande-perioodi lõpuks oli
reaalselt välja makstud 0,3% eelarvest.
Prioriteedi raames seatud finantsindikaatori
vahe-eesmärgi saavutamist võib oluliselt
mõjutada aga finantskorraldusvahendi
rakendumine 2017. aastal (vt pt 10).
Selgitused eesmärkide madala saavutamise
kohta on samad, mis esimese prioriteedi puhul.

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

Rakenduskavas tulemusindikaatoritele seatud
eesmärke hinnatakse lõpetatud projektide alusel
– 31.12.2016 seisuga ei ole kuuendas
prioriteedis veel lõpetatud projekte ning sellest
tulenevalt ei saa ka anda hinnangut saavutustele.
Kuna puuduvad ka väljamaksed, siis ei saa
hinnata finantsindikaatoritele seatud sihtväärtuse
saavutamise edukust.
Selgitused eesmärkide mittesaavutamise kohta
on samad, mis esimese prioriteedi puhul.
Prioriteedi raames rakendatavad meetmed
avanevad 2017. aasta II poolaastal. Kuna toetuse
saajaks võib olla täidesaatva riigivõimu asutus,
siis ei prognoosi korraldusasutus suuri
probleeme prioriteedi tegevuste elluviimisel
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to ensure
their eventual fulfilment, indicating any
remedial actions taken or planned
tulevikus.

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

Rakenduskavas seatud väljundnäitajate
saavutustaset hinnatakse lõpetatud projektide
alusel. 31.12.2016 seisuga on lõpetatud projekte
3. Viies prioriteet panustab erieesmärki 1
(Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem
korraldus). Erieesmärk 1 raames on seatud
rakenduskava väljundnäitajaks
„Turustusmeetmete ja ladustamistoetuse alaste
projektide arv“ ja 2023. aasta sihtväärtus on 10
projekti. 2016. aasta lõpuga on saavutustase
seega 30%. Tulemusraamistikus on seatud vaheeesmärgiks 2018. a lõpuks maksta välja 30%
prioriteedi vahenditest, aruande-perioodi lõpuks
oli reaalselt välja makstud 2,6% eelarvest.
Väljamaksete madala taseme selgitused on
samad, mis esimese prioriteedi puhul.
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12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership
and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the
implementation of the programme.
Partnerite kaasamist EMKF rakendamisel võib vaadelda erinevates etappides:
programmi väljatöötamine ning rakendamine ja monitoorimine. Partnerite kaasamine on
olnud pidev ja laiapõhjaline protsess ning see mõjutab oluliselt EMKF-i rakendamise
efektiivsust.
Programmi väljatöötamisel on kõigile kalandussektori osapooltele antud võimalus oma
arvamust avaldada. Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 väljatöötamisele kaasati
partnereid läbi kalandusnõukogu (maaeluministri nõuandev organ) ning eraldi kutsuti
kokku ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni kuulusid kalanduse sektori esindajad nii
riiklikest institutsioonidest, teadus- ja arendusasutustest, katuseorganisatsioonidest,
kalanduspiirkondadest jt partnerid. Ekspertkomisjoni peamiseks ülesandeks oli välja
selgitada kalandussektori arenguvajadused ja kujundada kalandussektori arengusuunad.
Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 oli alusdokumendiks EMKF rakenduskava
koostamisel. Rakenduskava planeerimisprotsessi alguses koostas Maaeluministeerium
(toona Põllumajandusministeerium) sektoripõhise hetkeolukorra kirjelduse, millele
järgnesid SWOT analüüside koostamiseks ning arenguvajaduste väljaselgitamiseks
partnerite arutelud töögruppides.
Lisaks elektroonsele infovahetusele oli võimalik ettepanekuid ning seisukohti esitada
töögruppide aruteludel. Kalanduse ekspertkomisjoni ning kalandusnõukogu liikmeid
teavitati töögruppide arutelude tulemustest ehk vahekokkuvõtetest, sh. informeeriti
õigusaktide uutest suunistest.
Perioodi 2014-2020 rakenduskava ettevalmistusprotsess hõlmas eelhindamist ja
keskkonnamõjude strateegilist hindamist, tagamaks sõltumatute ekspertgruppide
objektiivsete hinnangute ja soovituste arvestamise läbi parim võimalik kvaliteet, mis on
eelduseks EMKF vahendite mõjusale, efektiivsele ja terviklikule rakendamisele ning
püstitatud eesmärkide saavutamisele. Eelhindamine, keskkonnamõjude strateegiline
hindamine ning perioodi 2014-2020 EMKF vahendite planeerimine ning rakenduskava
koostamine toimus paralleelselt ja tihedas ning konstruktiivses koostöös hindamise
läbiviijate ja Põllumajandusministeeriumi vahel. Eelhindamise teostaja ja
keskkonnamõjude strateegilise hindamise eksperdid osalesid eesmärkide, tulemuste ja
indikaatorite, meetmete valiku ja rahastamiskavade aruteludel.

Programmi rakendamisel toimub partnerite kaasamine eelkõige läbi kalandusnõukogu
ning seirekomisjoni.
Kalandusnõukogu on moodustatud maaeluministri käskkirjaga ning nõukogu ülesanded
on järgmised:
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1) analüüsib kalandussektori majandustegevuse tulemusi ja kalandusturu olukorda;
2) teeb ettepanekuid kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise arenguks vajalike
abinõude rakendamiseks;
3) annab soovitusi järgmise aasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise,
arengueelistuste ja neist lähtudes kalandussektorile antavate toetuste liigi ja suuruse
ning muu riigiabi vajaduse kohta;
4) teeb ettepanekuid toetuste andmise ja kasutamise parandamiseks;
5) teeb muid ettepanekuid kalanduse arengu, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise
ja töötlemise kohta;
6) annab hinnanguid Euroopa Liidu komiteedes ja töögruppides arutlusel olevatele
kalanduse valdkonna õigusaktidele.
Kalandusnõukokku kuuluvad nii kalandussektori esindajad, kui ka valitsusasutuste,
teadusasutuste ja rannapiirkondade esindajad. Keskkonnaorganisatsioonidest kuulub
kalandusnõukogusse Eesti Roheline Liikumine, samuti kuuluvad kalandusnõukogu
liikmete hulka Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni esindajad.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi seirekomisjon on samuti moodustatud ministri
käskkirjaga lähtuvalt partnerluse printsiibist ning ametkondade ja fondide vahelise
koordinatsiooni tagamise eesmärgist. Seirekomisjoni kuuluvad asjaomaste
ministeeriumide ja teiste avalike institutsioonide esindajad, sektori esindajad, teadlased
jne. Seirekomisjoni kuulub hetkel 24 põhiliiget. Sünergia teiste ühenduse fondidega
tagatakse erinevate Euroopa Liidu rahaliste vahendite rakendamisega seotud
institutsioonide kaasamisega. Seirekomisjoni moodustamisel võeti arvesse ka uue
kalanduspoliitika elementide integreerimist, kaasates kontrolli, järelevalve, integreeritud
merenduspoliitika ja andmete kogumisega seotud institutsioonide esindajaid (nt
Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium). Euroopa Komisjoni esindajad osalevad
seirekomisjoni töös vaatlejatena. Seirekomisjoni eesistuja on Maaeluministeerium, kes
valmistab ette istungiga seotud töödokumendid. Seirekomisjoni koosolekud toimuvad
reeglina üks kord aastas. Seirekomisjoni liikmetel on võimalus jälgida nii meetmete
väljatöötamist ja elluviimist kui vajadusel teha ettepanekuid meetmete rakendamise
tulemuslikkuse suurendamiseks. Samuti on kõigil soovijatel võimalus seirekomisjoni
istungitel astuda dialoogi Euroopa Komisjoni esindajatega (kes küll
hääletamisprotsessis ei saa osaleda, vaid on nõuandvas rollis).

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of
equality between men and women and non-discrimination, including accessibility
for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the
integration of the gender perspective in the Operational Programme.
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Programmi rakendamisel pole tehtud soost tulenevaid erisusi näiteks programmi
rakendamisele või väljatöötamisele kaasamisel või toetuse saamisel. Üldjuhul pole
programmi elluviimisel rakendatud eraldi meetodeid soolise võrdõiguslikkuse
tagamiseks, kuna taotlejaks on valdavalt juriidilised isikud. Kalandussektoris on
domineeriv meeste osakaal just esmatootmise (primary production) tasandil. Samas
töötavad ka naised kalurina ja selleks ei ole kehtestatud sool põhinevaid struktuurseid
piiranguid. Naiste osakaal on kõrgem püügiettevõtete halduses ja raamatupidamises
ning kalatööstustes.
Seega ei sisalda toetuse saamise kriteeriumid või valikukriteeriumid üldjuhul soolist
komponenti sektorist tuleneval põhjusel. Soolise võrdõiguslikkuse printsiibi
rakendamisele võib anda hinnangu, et seda on tehtud mõistlikkuse piires, võttes arvesse
reaalset sektori olukorda ja sihtgruppi.
Meetmete tingimuste väljatöötamisel lähtutakse ka Eesti põhiseadust tulenevatest
põhimõtetest nagu diskrimineerimise keeld.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable
development, including an overview of the actions taken to promote sustainable
development.
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava rakendamisel panustavad otseselt
säästva arengu põhimõtete rakendamisse kõik prioriteetsed suunad, eelkõige läbi
keskkonnasõbralike tehnoloogiate, taastuvenergia ning keskkonna ja elupaikade
taastamise toetamise. Keskkonna parendamise ja negatiivse keskkonnamõju
vähendamise seisukohast on olulise tähtsusega ka keskkonnateadlikkus, mistõttu
pööratakse sellele eraldi tähelepanu teadlaste ja kalurite partnerluse toetamise meetmes
ning turustamisemeetmes läbi teavitus- ja reklaamikampaaniate elluviimise, et
suurendada üldsuse teadlikkust ning samuti ka integreeritud merenduspoliitika meetme
rakendamise raames, mis samuti käsiteb teavitusmehhanisme ning merekeskkonna,
eelkõige selle bioloogilise mitmekesisuse kaitse edendamist.
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13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data.
A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is
lower than the planned.
Kliimamuutuste alaste eesmärkide jaoks 31.12.2016 seisuga kasutatud toetus moodustab
0,80% ettenähtud kogusummast. Kliimamuutustega seotud eesmärkidesse panustab
EMKF erinevate meetmete kaudu. Esialgselt planeeritust madalam saavutustase on
seotud sellega, et 2016.a. lõpu seisuga oli kliimamuutustesse panustavatest meetmetest
reaalselt rakendunud vaid üks meede (Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine) ning ka väljamaksete osakaal oli suhteliselt madal (näitaja arvutamise
aluseks on väljamakstud summad).
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14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
Information and assessment should be provided on the Operational Programme's
contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and
inclusive growth.
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE
FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to
achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline
referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets)
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