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ET

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et kalapüük, mis austab rahvusvahelisel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil 
võetud meetmeid ning mis põhineb ressursside vastutustundlikul ja säästval kasutamisel, 
toetab majanduskasvu ja töökohtade loomist nii ELis kui ka arenguriikides, samal ajal kui 
ebaseaduslikul, teatamata ja reguleerimata kalapüügil (IUU kalapüügil) on dramaatilised 
majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaga seotud tagajärjed, mis kahjustavad eriti 
arenguriike, sest selline kalapüük takistab aastatuhande arengueesmärkide, eriti 
eesmärkide 1, 7 ja 8 saavutamist;

2. rõhutab kalapüügi piiriülest olemust ning vajadust teha IUU kalapüügi vastu võitlemiseks 
nii kahepoolset kui ka mitmepoolset koostööd, et kõik kohaldaksid IUU kalapüügi 
vastaseid meetmeid läbipaistval, mittediskrimineerival ja õiglasel viisil, võttes seejuures 
arvesse arenguriikide ja eelkõige väikeste saareriikide rahalisi, tehnilisi ja inimressursse;

3. väljendab sellega seoses heameelt, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon võttis 
2009. aasta novembris vastu lepingu, milles käsitletakse sadamariigi meetmeid IUU 
kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, ning seepärast palub 
rahvusvahelisel kogukonnal see leping võimalikult kiiresti ratifitseerida;

4. palub komisjonil tagada poliitikavaldkondade sidususe, et vaesuse vastu võitlemisele 
suunatud arengupoliitika oleks keskkonna- ja majandusküsimuste kõrval IUU kalapüügi 
vastase ELi poliitika lahutamatu osa;

5. rõhutab otsest seost IUU kalapüügi ja riigijuhtimise taseme vahel ning nõuab, et kõikide 
välisabimeetmetega kaasneks abisaajariigi kindel poliitiline otsus keelustada IUU 
kalapüük oma vetes ning parandada kalandussektori juhtimist laiemalt;

6. palub komisjonil suurendada piisaval määral kalandussektorile mõeldud rahalisi 
vahendeid kokkulepetes, mis ta arenguriikidega sõlmib, et need riigid saaksid suurendada 
oma institutsioonilisi, tehnilisi ja inimressursse IUU kalapüügi vastu võitlemiseks ning 
sellega suurendada oma tegevuse vastavust maailma ja piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide meetmetele ja Euroopa õigusaktidele;

7. rõhutab vajadust kaasata kodanikuühiskond ning anda vastutus kalandussektori 
ettevõtetele, et nad tagaksid seaduslike püügimeetodite järgimise ning teeksid võitluses 
IUU kalapüügi vastu ametiasutustega koostööd ettevõtete sotsiaalse ja keskkonnaalase 
vastutuse raames.


