
 

AD\1111080ET.docx  PE592.195v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Kalanduskomisjon 
 

2016/2228(INI) 

7.12.2016 

ARVAMUS 

Esitaja: kalanduskomisjon 

Saaja: väliskomisjon ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta 

(2016/2228(INI)) 

Arvamuse koostaja: Jarosław Wałęsa 

 



 

PE592.195v02-00 2/7 AD\1111080ET.docx 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1111080ET.docx 3/7 PE592.195v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ÜRO mereõiguse konventsiooniga (UNCLOS) kehtestatakse lepinguline 

kord, mis reguleerib tegevust maailma ookeanidel; arvestades, et UNCLOSi raames 

toimuval merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust käsitleva raamistiku laiendamisel 

riikide jurisdiktsiooni alla jäävatest piirkondadest väljapoole peaks see hõlmama Arktika 

piirkonda; 

B. arvestades, et ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni kohaselt tuleb kaitsta saamide, 

neenetsite, hantide, evenkide, tšuktšide, aleuutide, jupikide ja inuitide kultuuri; arvestades, 

et Arktika põlisrahvastel on õigus kasutada oma kodupiirkonna loodusvarasid ning 

seetõttu peaks neil olema oma osa kõigis tulevastes tööndusliku kalapüügi kavades; 

C. arvestades, et kliimamuutuste tulemusena saab Arktika piirkonnas lähitulevikus 

võimalikuks töönduslik kalapüük, mida selle unikaalse piirkonna väga õrna keskkonda 

arvestades tuleb arendada ülimalt ettevaatlikult; 

D. arvestades, et tähtis on teha vahet arktilisel avamerel, kus praegu töönduslikku kalapüüki 

ei toimu, ning lähematel Arktika piirkondadel, kus on kalandusalasteks läbirääkimisteks 

juba loodud piirkondlikud foorumid; 

E. arvestades, et Põhja-Jäämeres ja sellega piirnevate meredes elab 633 kalaliiki, millest 

keskkonnapiirangute tõttu praegu püütakse ainult 58 liiki, kuid lähiajal võib neile 

lisanduda uusi liike ja seetõttu kasvada surve keskkonnale; 

F. arvestades, et Arktika loomastik ja taimestik on ühine hüve; 

G. arvestades, et ühise kalanduspoliitika eeskirjade ja eesmärkide rakendamine ja järgimine 

peaks olema osaliselt Arktika piirkonnas asuvate ELi liikmesriikide üks olulisemaid 

eesmärke; arvestades ka, et igasugune selle piirkonna merekeskkonda ja kalandust 

puudutav hindamine peaks alati hõlmama arvuliselt väljendatud sihteesmärki taastada ja 

säilitada kalavarud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saamiseks vajalikust kõrgemal 

tasemel; 

H. arvestades, et igasugune kalapüük Arktika piirkonnas peab toimuma kooskõlas piirkonda 

hõlmavate kehtivate rahvusvaheliste kokkulepetega, sealhulgas 1920. aasta Teravmägede 

lepingu ning täpsemalt sellest lepingust osalisriikidele tulenevate õigustega, samuti 

kooskõlas kõigi ajalooliste kalapüügiõigustega; 

I. arvestades, et Arktika piirkonna eripära tõttu on äärmiselt tähtis tööndusliku kalapüügi 

arendamisel tugineda parimaile võimalikele teaduslikele nõuannetele, samuti see, et 

järelevalvet ja järelmeetmeid teostataks vastavalt eesmärkidele; 

J. arvestades, et Arktika piirkonnas on väga eripärased ökosüsteemid ja suur elupaikade 

mitmekesisus, mida me ilma edasiste uuringute ja analüüsideta ei suuda täielikult mõista; 

arvestades, et seal leidub liike, mida on uuritud liiga vähe selleks, et täielikult mõista, 

kuidas nende varud kliimamuutustega kohanevad ja töönduslikust kalapüügist taastuvad; 
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K. arvestades, et tööndusliku kalapüügi alustamisel sellises uues piirkonnas nagu Arktika 

võidakse kas vahetult või kolmandate riikidega sõlmitud vabakaubanduslepingute teel ELi 

tuua ebaõige märgistuse või päritoludeklaratsiooniga kalandustooteid; 

L. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste vastu võetud bioloogilise 

mitmekesisuse strateegilise kava 2011–2020 11. sihteesmärgi ning ÜRO säästva arengu 

tegevuskava 14. eesmärgi mõte on ookeanide, merede ja mereressursside kaitse ja säästev 

kasutamine koos sihteesmärgiga võtta 2020. aastaks 10% merealadest kaitse alla; 

arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osalised on registreerinud 77 

ökoloogiliselt või bioloogiliselt olulist mereala ja 13 eriti olulist mereala, mida tuleb 

majandada eriti ettevaatlikult; 

M. arvestades, et sellises piirkonnas nagu Arktika tuleb loodusvarasid kasutada 

jätkusuutlikult ja kooskõlas ettevaatuspõhimõttega; 

N. arvestades, et Arktika piirkonna riigid peaksid juba olemasolevate eeskujude najal 

kaaluma edaspidi piirkondlike kalandusorganisatsioonide ja merekaitsealade rajamist; 

O. arvestades, et Atlandi ookeaniga seotud koostööd käsitleva Galway avalduse näol on 

tegemist ELi, Kanada ja USA ühise kohustusega muu hulgas õppida mõistma ja 

prognoosima Atlandi ookeanis ja Arktikas toimuvaid ulatuslikke protsesse ning muutusi ja 

ohte, mida need võivad põhjustada seoses inimtegevuse ja kliimamuutustega; 

P. arvestades, et sellised institutsioonid nagu Euroopa Merenõukogu, Euroopa 

Polaarnõukogu ja EurOcean uurivad ja levitavad pidevalt Arktika piirkonda käsitlevat 

teavet; 

Q. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (Pariisi kokkuleppe) artiklite 4 ja 

5 kohaselt peavad osapooled kasvuhoonegaaside sidujaid ja reservuaare, sealhulgas 

ookeane säästvalt majandama ja võtma meetmeid nende kaitseks; 

1. tuletab meelde, et Arktikas toimuvad muutused mõjutavad kogu maailma, arvestades eriti 

asjaolu, et kliimamuutuste kahjulikud tagajärjed ilmnevad sealses õrnas keskkonnas palju 

kiiremini; 

2. nõuab, et igasugune tööndusliku kalapüügi arendamine Arktika piirkonnas toimuks täies 

kooskõlas selle piirkonna tundlikkuse ja eripäraga; rõhutab, et enneArktika piirkonnas 

igasuguse uue tööndusliku kalapüügi alustamist tuleb läbi viia kalavarude usaldusväärne 

ja ettevaatusprintsiibil põhinev teaduslik hindamine, et teha kindlaks püügitase, mis 

säilitaks püütavad kalavarud jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks vajalikust kõrgemal 

tasemel ning mis ei tooks kaasa teiste liikide ammendumist ega kahjustaks tõsiselt 

merekeskkonda; rõhutab, et igasugust avamerepüüki peab reguleerima piirkondlik 

kalandusorganisatsioon, kes järgib teaduslikke nõuandeid ning kohaldab ranget kontrolli- 

ja järelevalveprogrammi, et tagada majandamismeetmete järgimine; juhib tähelepanu 

sellele, et majandusvööndis kalastamisel peab järgima samasuguseid reegleid; nõuab 

moratooriumi kehtestamist töönduslikule kalapüügile, sh põhjatraalimisele, siiani 

kalapüügist puutumata Arktika vetes; 

3. tunneb heameelt praegu Arktika rannikuriikide ja rahvusvaheliste osapoolte vahel 

toimuvatest läbirääkimistest, mille eesmärk on vältida reguleerimata püüki Arktika 
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rahvusvahelistes vetes, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kõnealust deklaratsiooni 

allkirjastama ja soovitama muuta see allakirjutanute jaoks siduvaks; 

4. kutsub komisjoni üles toetama ja julgustama Arktika riike jätkama tööd, et laiendada 

olemasolevat teavet ja analüüsi kõigile piirkonna kalavarudele; 

5. tuletab meelde, et õigus maale ja loodusvaradele on tähtis Arktika põlisrahvaste säilimise 

ja nende kultuuri jaoks ning oluline nende traditsioonilise eluviisi kaitseks; 

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada ja edendada Kirde-Atlandi merekeskkonna 

kaitse komisjoni mandaadi all toimuvat merekaitseala rajamist Arktika avamere aladel, 

kusjuures see asuks põhjapoolust ümbritsevates ja Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse 

konventsiooniga hõlmatud rahvusvahelistes vetes ning seal oleks keelatud igasugune 

loodusvarade kasutamine, sealhulgas kalapüük; 

7. palub komisjonil toetada algatusi põhjatraalide kasutamise keelustamiseks ökoloogiliselt 

või bioloogiliselt olulistel aladel ja Arktika avamerealadel; 

8. nõuab, et igasuguse piirkonnas toimuva tööndusliku kalapüügi aluseks oleksid uue ühise 

kalanduspoliitika kaitse-eesmärgid ning kalavarude taastamine ja säilitamine maksimaalse 

jätkusuutliku saagikuse saamiseks vajalikust kõrgemal tasemel; 

9. märgib, et Arktika piirkonna mereökosüsteemid on kriitilise tähtsusega ülemaailmse 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks; on seisukohal, et Arktika merejää kahanemine ja 

muud sealsed keskkonnamuutused koos piiratud teaduslike teadmistega selle piirkonna 

mereressurssidest eeldavad ettevaatlikku lähenemist sobivate rahvusvaheliste meetmete 

kehtestamisele, mille eesmärk oleks tagada avamerepiirkondade loodusvarade pikaajaline 

kaitse ja jätkusuutlik kasutamine; 

10. toetab jõuliselt mõtet, et igasugune tööndusliku kalapüügi edasiarendamine Arktika 

piirkonnas peab toimuma kooskõlas piirkonda hõlmavate rahvusvaheliste kokkulepetega, 

sealhulgas 1920. aasta Teravmägede kokkuleppega, ja neist osalisriikidele tulenevate 

õigustega, samuti kooskõlas kehtivate ajalooliste kalapüügiõigustega; 

11. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et uus ÜRO ookeanide kokkulepe bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks riiklikust jurisdiktsioonist väljapoole jäävatel aladel oleks tugev ja 

mõjus ning suudaks tagada kiire edasimineku merekaitsealade, sealhulgas 

püügikeelualade väljavalimisel, piiritlemisel, haldamisel ja kaitsemeetmete jõustamisel; 

12. kutsub ELi üles võtma endale liidrirolli reguleerimata kalapüügi tõkestamisel Arktikas; on 

seisukohal, et ELil on selleks täielik õigus, kuna selle liikmesriigid on kõigisse Arktika 

piirkonda hõlmavatesse juhtimistasanditesse kaasatud; 

13. rõhutab, et merekaitsealadel on Arktika piirkonna ökosüsteemide säilitamise jaoks 

kriitiline tähtsus; tuletab meelde vajadust kaasata kohalikud kogukonnad nimetatud 

kaitsealade kavandamisse, rakendamisse ja haldamisse; 

14. toetab seisukohta, et igasugune tööndusliku kalapüügi arendamine peab toimuma 

kooskõlas kõigi rahvusvaheliste lepingutega, sealhulgas UNCLOSi ja ÜRO kalavarude 

kokkuleppega; 
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15. kutsub komisjoni üles jätkama ja tõhustama raamprogrammi „Horisont 2020“ ja teiste 

rahastamisprogrammide kasutamist Arktika uurimise eesmärgil; 

16. palub komisjonil tagada piisaval hulgal teaduslikke nõuandeid, mis toetaksid kõiki 

Arktika piirkonnas tööndusliku kalapüügi arendamiseks võetavaid meetmeid, ning tagada 

vajaliku järelevalve ja järelmeetmete olemasolu; 

17. juhib tähelepanu 2015. aasta juulis viie Arktika piirkonna rannikuriigi poolt allkirjastatud 

deklaratsioonile kalapüügi kohta Arktikas; 

18. palub komisjonil tähelepanelikult jälgida Arktika piirkonnast pärinevaid siseturul 

kättesaadavaid kalandustooteid, et tagada nende täielik vastavus kehtivatele ELi 

õigusaktidele ja eelkõige märgistamiseeskirjadele; 

19. juhib tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika tähtsusele ja vajadusele tõsta selles valdkonnas 

ELi rahastamise tulemuslikkust.  
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