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LÜHISELGITUS

Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMTd) on Atlandi, Antarktika, Arktika, Kariibi mere, India 
ookeani ning Vaikse ookeani piirkonnas asuvad saared, mis on põhiseaduslikult seotud ELi 
nelja liikmesriigiga: Taani, Prantsusmaa, Madalmaad ja Ühendkuningriik.

EL soovib ümber sõnastada põhimõtted, millel põhineb tema koostöö ÜMTdega. Uus 
lähenemisviis peaks soodustama nende jätkusuutlikku arengut nende eripärasid arvestades.

Kalandussektoris peab EL toetama peamiselt ÜMTde kohalikke järelevalve-, kontrolli-, 
inspekteerimise ja jälgimissüsteeme, et võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi ja sellega seotud kaubanduse vastu. Äärmiselt oluline on ka tõhus koostöö 
piirkondlike kalavarusid majandavate organisatsioonidega ja nende organisatsioonide raames, 
et rakendada meetmeid võitluseks ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, 
mis ohustab praegu kõige enam kalavarude jätkusuutlikkust.

Rannikualade integreeritud majandamise valdkonnas tuleb ELi ja ÜMTde koostöö raames 
ühitada majanduslik ja sotsiaalne tegevus, nagu kalapüük ja vesiviljelus, turism, 
meretransport ning võimalused, mida mere- ja rannikualad pakuvad taastuvenergia ja tooraine 
valdkonnas, võttes samal ajal arvesse kliimamuutuste ja inimtegevuse mõju.

Merenduse valdkonnas peaks ELi ja ÜMTde koostöö edendama teadmisi merendusest ja 
biotehnoloogiast ning ookeanienergiast, mereseirest, rannikualade majandamisest ja 
ökosüsteemil põhinevast majandamisest.

Kalavarude jätkusuutliku majandamise valdkonnas peab ELi ja ÜMTde koostöö põhinema 
kalavarude vastutustundlikul majandamisel kalavarude jätkusuutliku säilitamise ja 
majandamise raames, liit ja ÜMTd peavad omavahel korrapäraselt nõu mere elusressursside 
kaitse ja majandamise küsimustes ning vahetavad teavet ressursside olukorra kohta.

Peamine ÜMTde ees seisev probleem kujutab endast majanduse ja ühiskonna seadmist 
jätkusuutliku arengu teele, tugevdades selleks konkurentsivõimet, vähendades haavatavust, 
tehes koostööd naabritega ja integreerudes võimalusel piirkondlikku ja/või 
maailmamajandusse. Liidu jaoks peitub väljakutse ÜMTde aitamises nimetatud eesmärkide 
saavutamisel ÜMTde vajaduste, hetkeolukorra, eripärade ja mitmekesisuse alusel kohandatud 
raamistikus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Otsuse eelnõu
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu eelnõu Muudatusettepanek

(b) kalavarude kaitse alane dialoog ja 
koostöö muu hulgas ebaseadusliku, 
teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi 
vastu võitlemisel piirkondlike kalavarusid 
majandavate organisatsioonidega ja nende 
organisatsioonide raames tehtava koostöö 
tõhustamine. Dialoog ja koostöö hõlmab 
kontrolli ja järelevalvekavu ning stiimuleid 
ja kohustust pikemas perspektiivis 
tõhustada kalavarude ja rannikukeskkonna 
majandamist.

(b) kalavarude kaitse alane dialoog ja 
koostöö muu hulgas ebaseadusliku, 
teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi 
vastu võitlemisel piirkondlike kalavarusid 
majandavate organisatsioonidega ja nende 
organisatsioonide raames tehtava koostöö 
tõhustamine. Dialoog ja koostöö hõlmab 
kontrolli ja järelevalvekavu ning stiimuleid 
ja kohustust pikemas perspektiivis 
tõhustada kalavarude ja rannikukeskkonna 
majandamist. Lisaks dialoogile ja 
koostööle on vaja komisjonilt suuremaid 
jõupingutusi kalavarude jätkusuutliku 
majandamise edendamiseks, toetades 
kohalikke järelevalve- ja jälgimissüsteeme 
ELiga assotsieeritud ülemeremaade ja 
-territooriumidega sõlmitud 
partnerluslepingute abil.

Or. it

Selgitus

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük ohustab praegu kõige enam kalavarude 
jätkusuutlikkust ja maailma ookeanide bioloogilist mitmekesisust. Lisaks on sellega seotud 
kaubandus teatav ebaseadusliku konkurentsi vorm seaduslikult tegutsevatele kaluritele. See 
põhjustab lisaks majanduslikke probleeme kalurite kogukonnale, tarbijatele ja kogu sektorile. 
Seetõttu on ETR-kalapüügi vastu tõhusaks võitlemiseks vaja tugevdada koordineerimist ka 
koostööd komisjoni ja ELiga assotsieeritud ÜMTde vahel.


