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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et viimast kalandusalase partnerluslepingu protokolli, mis kaotas kehtivuse 

31. detsembril 2016, rahastati 600 000 euro suuruse rahastamispaketiga aastas, millest 

300 000 eurot oli ette nähtud Komooride kalanduspoliitika toetuseks, et Komoorid 

edendaksid oma vete kalavarude jätkusuutlikkust ja majandaksid neid nõuetekohaselt; 

B. arvestades, et Komooride rannikualadel aset leidev ebaseaduslik, teatamata ja 

reguleerimata kalapüük (ETR-kalapüük) kahjustab kohalikku kalandust ja bioloogilist 

mitmekesisust, ohustades väikesemahulise püügiga tegelevate kalurite sissetulekuid ja 

elatusvahendeid ning Komooride toiduga kindlustatust ja kestlikku arengut, süvendades 

kokkuvõttes vaesust; 

C. arvestades, et mereressursid ei ole piiramatud; arvestades, et Aafrika manner kaotab 

ETR-kalapüügi tõttu igal aastal miljardeid dollareid; 

D. arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel püütakse 

aastas ebaseaduslikult ligikaudu 26 miljonit tonni kala, mis moodustab üle 15% 

ülemaailmsest kogupüügist; arvestades, et ebaseaduslik ülepüük kahjustab kalavarude 

taastumist, ohustab bioloogilist mitmekesisust, mere ökosüsteemi ja toiduga 

kindlustatust ning põhjustab olulisi majanduskahjusid; 

E. arvestades, et mereökosüsteemide säästev majandamine on kliimamuutuste kahjulike 

mõjude piiramisel otsustava tähtsusega; arvestades, et COP21 on rõhutanud, et 

ületootmise suundumus tuleb kiiresti tagasi pöörata;  

F. arvestades, et esmakordselt on kestliku arengu eesmärkide hulka ja kestliku arengu 

tegevuskavasse 2030 lisatud eesmärk nr 14, mis seondub merede ja mereressursside 

kaitse ja säästva kasutamisega; 

1. on teadlik, et ETR-kalapüük on kogu maailmas, nii mere- kui ka siseveekalanduses suur 

majandus- ja keskkonnaprobleem, mis ohustab kalavarude jätkusuutlikkust ja toiduga 

kindlustatust ning maailma ookeanide bioloogilist mitmekesisust; rõhutab, et ETR-

kalapüük õõnestab ka püüdeid parandada kalanduse majandamist ning kujutab endast 

ebaausat konkurentsi kalurite, eriti rannalähedase püügiga tegelevate laevastike ja 

seaduslikult tegutsevate kalurite jaoks, tuues kaasa tõsiseid sotsiaalseid, majanduslikke 

ja keskkonnatagajärgi; märgib, et massiline ETR-kalapüük kaldub olema sagedasem 

nõrga haldusstruktuuriga riikides; 

2. rõhutab, et arenguriigid on ETR-kalapüügi suhtes eriti kaitsetud, kuna nende võime 

teostada oma vetes kontrolli ja järelevalvet on piiratud, mis destabiliseerib veelgi 

kalavarude majandamist; rõhutab, et ETR-kalapüük jätab arengumaad ilma tuludest ja 

toidust eelkõige siis, kui need tegevused toimuvad samas püügipiirkonnas, kus 

tegutsevad väikesemahulise püügiga tegelevad kohalikud kalurid; 

3. peab tervitatavaks ELi nulltolerantsi poliitikat ebaseadusliku kalapüügi suhtes kogu 

maailmas; 
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4. peab kahetsusväärseks, et Komooride ametiasutused ei ole asjakohaselt kasutanud 

kalandusalase partnerluslepingu protokollis sätestatud valdkondlikku toetust 

kalalaevade riikliku registri asutamiseks ning tugeva riikliku tegevuskava ja 

õigusraamistiku koostamiseks ja selle rakendamiseks võitluses ETR-kalapüügi vastu 

Komoori Liidu vetes ja Komoori Liidu lipu all sõitvate laevade poolt, mille tulemusel 

on Komoore hakatud ETR-kalapüügi määruse alusel käsitama koostööd mittetegeva 

riigina; 

5. peab kahetsusväärseks, et lisaks Komooride valitsuse suutmatusele võidelda ETR-

kalapüügi vastu, on komisjon teatanud Komooride ametiasutuste puudulikust 

juhtimisest / ebapiisavast poliitilisest tahtest koostööd teha; 

6. nõuab arenguriikide suutlikkuse tugevdamist haldusküsimustes, aga ka ressursside 

kaardistamisel ja hindamisel; nõuab lisaks meetmeid, mis aitaksid neil koostada 

usaldusväärset ja objektiivset statistikat, mis aitaks kaasa poliitika ja strateegiate 

väljatöötamisele majandusvaldkonnas ning seadusliku kalapüügi seireks ja kaitseks; 

7. tuletab meelde, et Komooridel on ELiga sõlmitud kalandusalase partnerluslepingu ja 

muude rahvusvaheliste lepingute alusel ning tegevuskava 2030 ja kestliku arengu 

eesmärkide saavutamise raames kohustus järgida kalanduses hea valitsemistava ja 

vastutustundliku kalapüügi põhimõtteid, säilitada kalavarusid ja kaitsta mere 

ökosüsteemi oma majandusvööndis; 

8. tuletab eelkõige meelde kestliku arengu eesmärgi 14 osaeesmärki 4, millega soovitakse 

tõhusalt reguleerida kalapüüki ning teha lõpp ülepüügile, ETR-kalapüügile ja hävitavate 

tagajärgedega kalapüügitavadele, ning rakendada teaduspõhiseid majandamiskavasid, et 

taastada kalavarud võimalikult lühikese aja jooksul vähemalt sellisele tasemele, mis 

tagab maksimaalse jätkusuutliku saagikuse vastavalt nende bioloogilistele omadustele; 

9. kutsub komisjoni üles jätkama poliitilist ja kalandusalast valdkondlikku dialoogi 

Komooride ametivõimudega, mille tulemusel Komoorid hakkaksid täitma ETR-

kalapüügi määruse sätteid ning mis viiks selleni, et lõppkokkuvõttes kõrvaldatakse see 

riik koostööd mittetegevate riikide nimekirjast; nõuab seni aga Komooridele ELi teiste 

rahaliste vahendite alusel antud abi ümberkorraldamist selliselt, et elanikkonnal ei 

tuleks kanda selle olukorraga kaasnevaid kulusid; 

10. rõhutab, et kalanduskontrolli ametiasutused kogu maailmas tuleks varustada piisavate 

ressurssidega (personal ning rahalised ja tehnilised vahendid), et asutused saaksid täiel 

määral rakendada kalandusalaseid seadusi ja määrusi; 

11. on veendunud, et võitlus ETR-kalapüügi vastu nõuab mitmepoolset lähenemist ja sõltub 

suuresti sellest, kas rahvusvahelisel tasandil (sh lipuriigid, rannikuäärsed riigid, 

sadamariigid ja turustusriigid) tegutsetakse ühtselt; on seisukohal, et selline tegutsemine 

peaks põhinema ETR-kalapüüki käsitlevate rahvusvaheliste õigusnormide ja eeskirjade 

ühetaolisel kohaldamisel ning põhjalikul ja täpsel teabevahetusel; kutsub rahvusvahelist 

üldsust üles võtma meetmeid sarnaselt meetmetele, mis EL võttis, et sulgeda turud 

ebaseaduslikult, teatamata ja reguleerimata püütud kalale. 
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