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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu ühist kalanduspoliitikat reformitakse praegu. Kuna ühise kalanduspoliitika 
reguleerimisala on ülemaailmne – Euroopa Liit impordib üle 60% tarbitavast kalast ning liidu 
kalalaevastikud püüavad terves maailmas – , on äärmiselt oluline, et liidu eesmärgid ja 
meetmed oleksid nii ELis kui ka väljaspool ELi omavahel kooskõlas, eriti suhetes 
arengumaadega. Parim viis ühise kalanduspoliitika välise mõju vähendamiseks on teha 
kindlaks, et Euroopa Liidu kalavarude majandamise poliitikas rakendatakse pikaajalise 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse põhimõtteid, et vähendada sõltuvust väljaspool liitu 
asuvatest kalavarudest. 

Üldise arvamuse kohaselt piirdub välismõõde Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel 
sõlmitud kahepoolsete kalanduslepingutega (praegu nimetatakse neid kalandusalasteks 
partnerluslepinguteks, mida komisjon soovib ümber nimetada jätkusuutlikeks 
kalanduskokkulepeteks) ning piirkondlike kalandusorganisatsioonidega. Kuid Euroopa Liidu 
kalastushuvid hõlmavad ka eralepinguid ELi laevaomanike ning kolmandate riikide vahel, 
ühisettevõtteid ning muid investeerimisvorme. Sel määral, mil ELi õigus seda võimaldab, 
peavad ka selliste tegevuste ja suhete eesmärgid olema kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
eesmärkidega.

Esimest korda teeb komisjon ettepaneku lisada ühise kalanduspoliitika algmäärusesse 
välismõõdet puudutavad sätted, kuigi ettepanek hõlmab ainult artikleid kahepoolsete 
kalanduslepingute ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide kohta. 

Peamised esildatud põhimõtted on järgmised:
 EL peaks edendama kalavarude majandamist, et säilitada kalavarud kõrgemal 

maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest (artikli 39 lõige 2); 
 kahepoolsete lepingute sõlmimist peaks kaaluma vaid kogupüügi ülejäägi puhul, mida 

rannikuriigid ei suuda ära kasutada (artikli 41 lõige 2);
 kalavarudele juurdepääsuks antav rahaline abi ei tohiks olla seotud rahaliste 

vahenditega, mida kasutatakse valdkondlikuks arenguks kolmandates riikides (artikkel 
42).

Arengukomisjon peaks neid ettepanekuid täielikult toetama. 

Küllaltki vastuoluliselt soovib komisjon kohustada liikmesriike looma ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, milles määratakse üksikisikutele või ettevõtjatele pikaajalised 
kalapüügiõigused, mida nad saaksid omavahel vahetada. Selline protsess toob tihti kaasa 
kalapüügiõiguste koondumise ning isegi spekuleerimise kalapüügivõimalustega. Komisjon 
teeb ettepaneku jätta kahepoolsete lepingut alusel saadud kalapüügivõimalused väljapoole 
kõnealust süsteemi, aga jätab võimaluse luua selline turupõhine süsteem, mis võimaldab 
kalastada nende riikide vetes, kellega Euroopa Liit ei ole sõlminud kahepoolset 
kalanduslepingut, ning ka rahvusvahelistes vetes. On ülimalt tähtis, et seda süsteemi ei 
kohaldataks nende vete suhtes, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Selle kohta on esitatud 
muudatusettepanek.
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Algmäärusesse tuleb lisada muud ühist kalanduspoliitika välismõõdet puudutavad sätted, 
eelkõige arengumaade seisukohast oluline osa. Selle kohta on esitatud ka mitu 
muudatusettepanekut. 

Välise kalanduspoliitika paljud aspektid on küllaltki ebaselged ning ei sisalda piisavalt 
avalikku teavet saagi, Euroopa Liidu lipu all sõitvate laevade kalapüügi, ELi ning teiste 
laevastike mõju kohta valdkonnale jne. Läbipaistvuse suurendamiseks on esitatud mitu 
muudatusettepanekut.

Kalanduslepinguid on paljude aastate jooksul palju kritiseeritud, mõnikord ka väljateenitult. 
Õiglaselt läbiräägitud ning nõuetekohaselt rakendatud ELi kahepoolsete lepingutega on siiski 
palju rohkem võimalik aidata kaasa mere ressursside säästvale kasutamisele kui nende 
lepingute lõpetamisega, kuna liidu seotus jätkuks varjatuna, sealhulgas ka eralepingute näol, 
mille üle puuduks igasugune demokraatlik järelevalve.

Esildatud on mitu lisasätet, mis puudutavad kahepoolseid kalanduslepinguid, lisatud on ka 
klausel inimõiguste austamise ja rahvusvaheliste tööseaduste järgimise kohta. 

Hiljutistesse kalanduslepingutesse on lisatud ainuõiguslikkuse klausel, mille kohaselt on 
laevadel lubatud tegutseda ainult nende kolmandate riikide vetes, kellega EL on sõlminud 
lepingu, kui see on lisatud lepingu tingimustesse. Selline klausel tuleks lisada algmäärusesse 
koos sättega, mis takistaks laevadel korduvalt lippu muuta, et nad ei saaks mitme riigi arvelt 
kasu. Sellist lipu vahetamist ei tohiks lubada, kui laev soovib kalastada ELi kahepoolse 
lepingu alusel.

Tunnustada tuleb Euroopa Liidu eesmärki siduda ennast rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega edendamaks jätkusuutlikku kalandust üle kogu maailma. Hästi 
hallatud ülemaailmne kalandussektor aitaks kaasa arengueesmärkide saavutamisele, näiteks 
aitaks tagada toidu nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele. Kuid selleks, et EL oleks 
edukas, on äärmiselt oluline, et seda tööd koordineeritakse ja toetatakse ELi 
arengupoliitikaga. Arengumaades on suur vajadus suutlikkuse suurendamise järele 
järelevalve, kontrolli ning seire valdkonnas, kalavarude hindamisel ning kalavarude 
majandamisel. Kui EL ei osale suutlikkuse suurendamises maksimaalselt, kasutades kõiki 
poliitikapõhimõtteid koordineeritud viisil, võib jääda mulje, et EL nõuab arengumaadelt 
kalandussektoris võimatut, õõnestades nõnda kõiki võimalusi oma visiooni edukaks 
rakendamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) läbipaistvus ning juurdepääs 
informatsioonile vastavalt Århusi 
konventsioonile, sealhulgas välismõõtme 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seda süsteemi ei kohaldata väljaspool 
liitu asetsevate vete suhtes. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Iga liikmesriik eraldab võrdsete ja
läbipaistvate keskkonna- ja sotsiaalsete
kriteeriumide alusel püügivõimalused iga 
varu või varude rühma jaoks, mille 
püügivõimalused määratakse kindlaks 
vastavalt artiklile 16, v.a 
kalapüügivõimalused Euroopa Liidu vetest 
väljaspool.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – Pealkiri -1 – Artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pealkiri -1
ÜLDEESMÄRGID

Artikkel 38 a
Ühise kalanduspoliitika välismõõde on 
kooskõlas liidu keskkonna-, arengu- ning
kaubanduspoliitikaga. Selle abil 
üritatakse saavutada samu eesmärke ning 
edendada samu kalavarude majandamise 
standardeid, mida kohaldatakse liidu vete 
suhtes. 
Euroopa Liit koordineerib aktiivselt 
arengukoostööalast poliitikat välise 
kalanduspoliitikaga, et pakkuda 
arengumaadele tõhusat tuge ülemaailmse 
jätkusuutliku kalanduse haldamise 
rakendamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad 
järgivad nõudeid eelmises lõikes viidatud 
meetmete abil. Nõuete eiramisel võib 
komisjon rakendada parandusmeetmeid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes kooskõlas rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kaasa arvatud 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonide poolt vastu 
võetud asjakohaste meetmetega. Sellised 
meetmed võivad hõlmata:
a) teadus- ning uurimisasutuste 
edasiarendamist ning toetamist;
b) seire-, kontrolli- ja järelevalvemeetmeid 
ja
c) muid suutlikkuse suurendamise 
elemente, mis on seotud kolmanda riigi 
jätkusuutliku kalanduspoliitika 
edasiarendamisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõikide laevastike kõnealuste varude kohta 



PE486.094v02-00 8/10 PA\898464ET.doc

ET

tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest. 

vahetavad, et tagada kalavarude säilitamine 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutlikkuse 
tasemetest. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jätkusuutlikes kalanduskokkulepetes 
sätestatakse, et kolmandas riigis asuvate 
kalavarude püügiluba antakse ainult 
kalalaevadele, mis on ELi lipu all sõitnud 
24 kuu jooksul enne kalapüügiloa 
taotlemist. 
Mitte ükski liidu kalalaev ei tegutse 
kolmandas riigis, kellega Euroopa Liit on 
pidanud läbirääkimisi jätkusuutliku 
kalanduskokkuleppe sõlmimiseks, 
väljaspool kõnealuse kokkuleppe sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Inimõiguste ülddeklaratsioonis ja 
muudes asjakohastes rahvusvahelistes 
inimõigusi käsitlevates dokumentides 
sätestatud demokraatlike põhimõtete ja 
inimõiguste austamine on jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete lahutamatu osa. 

Or. en



PA\898464ET.doc 9/10 PE486.094v02-00

ET

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Enne järgmise protokolli üle 
peetavate läbirääkimiste alustamist 
korraldatakse iga protokolli mõju kohta 
sõltumatu hindamine, kuhu lisatakse 
teave saagi ning kalandustegevuse kohta. 
Hindamiste tulemused on avalikud. 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest;

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest
pikaajalise eesmärgiga, et lõpuks 
kannavad kõik kulud kalapüügiõigustest 
kasu saavad isikud. 

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust, läbipaistvust, 
osalust ning vastutusmehhanisme ning 
muid suutlikkuse suurendamise elemente, 
mis on seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
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rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Piiramata kolmandate riikidega 
sõlmitud jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete raames 
ühiskomisjonidele antud 
järelevalvevolituste kohaldamist, 
kasutatakse sellise abi puhul avatud ja 
vastutustundlikku 
läbivaatamismehhanismi, mis hõlmab 
avalikult kättesaadavaid finantsauditeid 
ning Euroopa Komisjoni poolt tellitud 
sõltumatuid hinnanguid finantsabi 
tulemuste kohta.

Or. en


