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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et ELi ühise kalanduspoliitika üldist reformi on hädavajalik, sest ühine 
kalanduspoliitika ei ole 30 tegevusaasta jooksul suutnud oma sisemisi ega ka väljapoole 
suunatud eesmärke saavutada;

2. rõhutab, et säästev püügitegevus, mis taastab ja säilitab kalavarud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest märgatavalt kõrgemal, annab väga suure keskkondliku, 
sotsiaalse ja majandusliku eelise, sest keskkonda kahjustatakse vähem, kalapüügiga 
tegelevatel kogukondadel on kindel tulevik ja kalandussektor on kasumlik riigi 
toimetulekutoetusest sõltumata;

3. tuletab meelde, et maailma ookeanid annavad kalapüügi kaudu mitte ainult toidu, toidu 
varustuskindluse ja elatusallika 500 miljonile inimesele kogu maailmas ning vähemalt 
50% loomsest valgust 400 miljonile inimesele kõige vaesemates riikides, vaid nad on 
ühtlasi keskse tähtsusega kliimamuutuste leevendamisel, pakuvad transpordivõimalusi 
ning on koduks ligi 90% maa elustikust;

4. on mures ELi turu ulatusliku sõltuvuse pärast kalandus- ja vesiviljelustoodete sissveost, 
kuna 60% kõigist ELis tarbitud kalandustoodetest on peamiselt arenguriikidest 
imporditud; rõhutab, et parim viis, kuidas sisseveost sõltumist vähendada, on taastada ja 
säilitada Euroopa kalavarud tasemel, mis ületab tunduvalt maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saavutamiseks vajalikku taset;

5. rõhutab, et sisseveetud kalandus- ja vesiviljelustoodetele tuleks kohaldada samaväärseid 
keskkondlikke ja sotsiaalseid standardeid nagu Euroopa kohalikele toodetele, ning on 
seisukohal, et arenguriigid vajavad samade standardite saavutamiseks rahalist ja tehnilist 
tuge;

6. on vastu piirkondlikes kalandusorganisatsioonides ja rahvusvahelistes vetes ülekantavate 
püügikontsessioonide kavade vastuvõtmisele, kuna see võib oluliselt piirata tänaste 
arenguriikide kalandussektori arendamisega seotud tulevikuplaane;

7. kordab seoses kolmandate riikide vetes kalavarude hindamisega Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsioonis sätestatud põhilist ülemääraste varude 
tingimust; rõhutab ülemääraste varude nõuetekohase ja teadusliku hindamise tähtsust; 
rõhutab, et ühises kalanduspoliitikas tuleb sätestada ELi ja partneritest kolmandate riikide 
vahel läbipaistvus ning kogu asjaomase teabe vahetus kalavarude püügikoormuse kohta 
riigi ja vajaduse korral ka välisriikide laevade poolt.


