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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et riigid ei tule individuaalselt toime bioloogilise mitmekesisuse, eelkõige 
mereökosüsteemide hävimise probleemiga, ning liikmesriikide valitsused peavad tegema 
koostööd ja koordineerima oma jõupingutusi efektiivsemalt, et selle üleilmse probleemiga 
tegeleda; rõhutab, et sihikindlalt elluviidav bioloogilise mitmekesisuse poliitika toob kasu 
nii ühiskonnale kui ka majandusele;

2. juhib tähelepanu sellele, et 2002. aasta Johannesburgi ülemaailmsel säästva arengu 
tippkohtumisel toetasid riigipead ja valitsusjuhid kohustust kalavarusid säilitada või 
taastada nii, et oleks võimalik saavutada enam kui maksimaalne jätkusuutlik saagikus 
2015. aastaks, nagu sätestatakse komisjoni esitatud ühise kalanduspoliitika reformi 
paketis;

3. kutsub komisjoni üles maksimaalse jätkusuutliku saagikuse lähenemist edasi arendama, 
võttes arvesse kalapopulatsioonide kõiki aspekte, eelkõige suurust, vanust ja 
paljunemisvõimet, ning tegelema mitut liiki kalavarude probleemiga ja võtma arvesse 
ökosüsteemide koostoimet;

4. rõhutab, et tähtis on teadusalane nõustamine, mis põhineb efektiivset ja jätkusuutlikku 
kalavarude majandamist käsitlevatel usaldusväärsetel ja piisavatel andmetel; rõhutab 
vajadust ökosüsteemide laiaulatuslikke näitajaid hõlmavate andmete järele, et töötada 
välja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalandusele, ning kutsub liikmesriike üles 
märkimisväärselt suurendama jõupingutusi selliste andmete kogumisel ja esitamisel;

5. peab tervitatavaks uut ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat aastani 2020, eelkõige 
selle 4. eesmärki, mis puudutab kalavarude optimaalset haldamist;

6.  väljendab heameelt kohustuse üle vältida soovimatute liikide kaaspüüki, kaitsta ohualteid 
mereökosüsteeme ning kaotada saagi vette tagasilaskmine;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kõnealust uut strateegiat täielikult ellu viima ja 
rahastama, tagades, et ELi iga rahastamismeede oleks kooskõlas bioloogilist 
mitmekesisust ja veekaitset käsitlevate õigusaktidega;

8. rõhutab, et ELi uue bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta strateegia kuue eesmärgi 
saavutamine sõltub sellest, kas need on kooskõlas ELi poolt juba kehtestatud eeskirjadega 
ning asjaomaste algatuste ja programmide nõuetekohase haldamisega, eelkõige kaitstud 
alade Natura 2000 võrgustiku ja LIFE+ programmide haldamisega; nõuab, et Natura 2000 
alasid rahastataks uuel rahastamisperioodil piisavalt;

9. rõhutab, et tõeliseks proovikiviks ja selle probleemi tõeliseks lahenduseks ELi kohustuse 
täitmisel, milleks on saavutada bioloogilise mitmekesisuse eesmärk, ei ole mitte 
kõnealune uus strateegia, vaid pigem ÜPP ja ühise kalanduspoliitika eelseisvad reformid 
ning mitmeaastane finantsraamistik; lisaks juhib tähelepanu sellele, et bioloogilise 
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mitmekesisuse kaitse ebapiisav ühendamine ELi teiste poliitikavaldkondadega põhjustas 
esimese strateegia ebaõnnestumise;

10. kutsub komisjoni üles välja töötama usaldusväärseid näitajaid keskkonnasäästlikkuse, 
kaasa arvatud merekeskkonna ja rannikualade jätkusuutlikkuse kajastamiseks, et hinnata 
edusamme, mida tehakse bioloogilise mitmekesisuse kaitse üldise eesmärgi suunas;

11. on seisukohal, et merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitset tuleb käsitleda kõige 
kõrgemal tasemel 2012. aasta juunis Rio de Janeiros toimuval Rio+20 tippkohtumisel;

12. tunneb heameelt ÜRO Peaassamblee 6. detsembri 2011. aasta resolutsiooni üle maailma 
kalavarude jätkusuutlikkuse tagamise kohta, milles rõhutatakse, et on vaja viivitamata 
tegutseda maailma ookeanide ja merede säästva kasutamise nimel;

13. kiidab heaks 2011. aasta novembris esitletud ja ÜRO nelja agentuuri (UNESCO, ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO), ÜRO arenguprogramm (UNDP) ja IMO) 
väljatöötatud kava, mille kohaselt ergutatakse liikmesriike uuendama oma kohustusi 
piirata ookeanide olukorra halvenemist ja tegeleda ohtudega, nagu kalavarude 
üleekspluateerimine, saastatus ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine;
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