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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et 13. juulil 2011 tegi komisjon ettepaneku reformida oluliselt ELi ühist 
kalanduspoliitikat, mis – arvestades, et selle eesmärk on tagada mere bioloogiliste 
ressursside säästev kasutamine – on ressursitõhusa Euroopa juhtalgatuse keskne 
koostisosa;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et kalanduspoliitika reformipaketis teeb komisjon ettepaneku 
võtta kasutusele maksimaalse jätkusuutliku saagikuse lähenemisviis, et viia kalavarud 
elujõulisele tasemele ja hoida need heas seisukorras; kutsub komisjoni üles maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse lähenemisviisi selgitama, eriti seoses mitmeliigiliste 
kalavarudega;

3. on seisukohal, et on vaja pikaajalisi pingutusi kalavarude taastamiseks tasemeni, mis 
säästlikult ja pikaajaliselt ületab maksimaalse jätkusuutliku saagikuse ning tagab 
maksimaalse majandusliku kasu; palub seetõttu, et komisjon viiks läbi vajaliku uuringu ja 
esitaks praegustele ühise kalanduspoliitika reformimise ettepanekutele tuginedes seejärel 
oma ettepanekud ning liiguks ökoloogiliselt ja majanduslikult täiuslikuma seisukoha 
poole;

4. nõustub ühise kalanduspoliitika reformipaketis kirjeldatud komisjoni arvamusega, et tava
soovimatud kalad üle parda heita on ressursside raiskamine; juhib siiski tähelepanu 
asjaolule, et olukorra parandamiseks tuleb konsulteerida kalurite ja teiste sidusrühmadega, 
et leida lahendusi, mis oleksid kohandatud nende reaalsetele töötingimustele; kutsub 
komisjoni üles karmistama meetmeid ülepüütud kalavarude säilitamiseks, et tagada, et 
ELi kalatööstuse tegevuse oleks nii ökoloogiliselt, majanduslikult kui ka sotsiaalselt 
jätkusuutlik;

5. tunnistab, et laevastiku liigne püügivõimsus on jätkuvalt üks peamisi takistusi 
jätkusuutliku kalanduse saavutamisel; on siiski arvamusel, et komisjoni praegune 
ettepanek võtta püügimahu vähendamiseks ja kalanduse majandusliku elujõulisuse 
suurendamiseks – ilma et see maksumaksjale midagi maksma läheks – kasutusele 
ülekantavad püügikontsessioonid, on endiselt väga vastuoluline, eriti võttes arvesse mõju, 
mida püügimahtude võimalik väiksema arvu osaliste kätte koondumine võib avaldada 
mereökosüsteemidele ja sektori majandusele;

6. rõhutab väikesemahulise rannikulaevastiku sotsiaalset ja majanduslikku tähtsust teatavates 
piirkondades ning nõuab erimeetmeid, et toetada keskkonnasäästlikku, arukat ja kaasavat 
majanduskasvu ning aidata kaasa jätkusuutlikule ja loodusele vähe mõju avaldavale 
kalandusele ja vesiviljelusele;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi kalalaevastik on peamine fossiilkütuste kasutaja ning et 
on tarvis teha täiendavaid edusamme ökodisaini valdkonnas, eriti mis puudutab 
tõhusamate ja puhtamate kalalaevamootorite arendamist; 
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8. tuletab meelde, et ressursitõhusust käsitlev juhtalgatus hõlmab ka ökosüsteemide 
kaitsmist; osutab sellega seoses vajalikele jõupingutustele selektiivsemate 
kalapüügivahendite uurimiseks ja arendamiseks ning potentsiaalsetele koostoimetele 
varude majandamise ja kaitsealuste liikide säilitamise vahel;

9. rõhutab, et ELi välistegevus, eriti väliskaubandussuhete osas, peab olema kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika põhimõtete ja eesmärkidega ning peab pakkuma liikmesriikide 
kalandus- ja vesiviljelustööstustele võrdseid võimalusi.
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