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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt ühisteatise „Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide 

tulevikku hõlmav kava“ (SWD(2016)0352) üle, milles tunnistatakse, et praegune 

ookeanide majandamise raamistik ei ole piisavalt tõhus ja nõutakse konkreetsemate 

meetmete võtmist, et saavutada kestliku arengu eesmärgid; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles arendama edasi konkreetseid meetmeid, mida on vaja nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks rahvusvahelisel tasandil; 

2. nõuab, et sinine majanduse suunamist rannakogukondade vastupanuvõime 

ülesehitamisele, et taastada kalanduse tootmispotentsiaal, toetades seeläbi toiduga 

kindlustatust, vaesuse vähendamist ja vee-elusressursside säästvat majandamist; tuletab 

meelde, et enne mis tahes tegevust sinise majanduse sektorites, tuleb tagada 

mõjuhinnangu koostamine ja kõiki sidusrühmi puudutav täielik teave ja osalemisprotsess; 

rõhutab, et sinine majandus peab aitama kaasa kestliku arengu eesmärgi nr 14 

saavutamisele: ookeanide ja mereressursside kaitse ja säästev kasutamine; 

3. tuletab meelde kalanduse kui ühe peamise merekeskkonnaga seotud traditsioonilise 

tegevusala suurt tähtsust, mis muudab selle integreeritud merenduspoliitika 

põhielemendiks; juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed merega seotud tegevused ja 

kasutusviisid, nagu meretransport ja -turism, linna- ja rannikuarendus, tooraine ja 

energiaallikate kasutamine, merepõhja kaevandamine ning keskkonnaprobleemid, nagu 

merekeskkonna saastamine (plastprügi, vette tagasi lastud kalavõrgud, naftalekked, 

mürasaaste, ballastvee vette juhtimine, kontrollimatu nafta- ja gaasivarude otsimine ja 

kaevandamine jne) ja kliimamuutus (meretaseme tõus, merepinna temperatuuri tõus, 

üleujutused rannikualadel, ookeani happesuse tõus jne), mõjutavad just kalandussektorit 

kõige rohkem; 

4. rõhutab, kui oluline on kaitsta vähemalt 10 % ranniku- ja merealadest vastavalt kestliku 

arengu eesmärgi nr 14 punktile 5 ja ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile; 

märgib, et merekaitsealad võivad tuua ökoloogilist ja sotsiaal-majanduslikku kasu ja need 

kujutavad endast kalavarude majandamise jaoks olulist vahendit; tuletab meelde 

ökoloogiliselt ja bioloogiliselt oluliste alade tähtsust ja nende säilitamise vajadust, et 

toetada terveid ja toimivaid ookeane ja nende pakutavaid paljusid teenuseid; 

5. väljendab muret asjaolu pärast, et parlamendi hiljutise uuringu kohaselt võib sinisel 

majandusel olla küll positiivne sotsiaal-majanduslik mõju (tööhõive, sissetulekute ja 

kogulisandväärtuse osas), kuid selle keskkonnamõju on enamasti negatiivne rannikualade 

dünaamika muutuste, merereostuse, eutrofeerumise, merepõhja morfoloogia, elupaikade, 

ökosüsteemi ja bioloogilise mitmekesisuse muutumise osas; väljendab muret selle pärast, 

et keskkonnamõju kumulatiivne koormus on kalandusele kahjulik; 

6. kutsub riike üles parandama oma õigussüsteeme, et säilitada meie ookeanid; nõuab 

ökoloogilise kahju mõiste rahvusvahelist tunnustamist merereostuse korral, nii et oleks 

võimalik taotleda hüvitist, kui rikkumine on tuvastatud; nõuab, et kasutusele võetaks 

vastutusahela põhimõte, mille eesmärk on määrata kindlaks keskkonnakahju põhjustajad 
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kogu vastutusahela ulatuses;  

7. märgib, et tegevuse suurenemine ranniku- ja merevetes nõuab üha enam mereala 

ruumilise planeerimise rakendamist; palub komisjonil edendada mereala ruumilist 

planeerimist käsitlevate rahvusvaheliste suuniste väljatöötamist ja aidata merekaitsealade 

laiendamist kogu maailmas programmi „Horisont 2020“ ja programmi „Life“ raames 

eraldatavate vahendite kaudu; 

8. rõhutab vajadust kasutada valdkonnaülest lähenemisviisi, et tagada ressursside 

jätkusuutlikkus ning puhtad mered ja ookeanid vastavalt kestliku arengu eesmärgile nr 14; 

juhib tähelepanu sellele, et kalandussektor ei ole ainus sektor, mis mõjutab ookeanide 

tulevikku; 

9. rõhutab, et EL peaks püüdma tagada, et kalandust käsitlevatel sätetel oleks oluline roll 

ÜRO mereõiguse konventsiooni raames loodavas tulevases õiguslikult siduvas 

instrumendis merekeskkonna elurikkuse kaitse ja säästva kasutamise kohta väljaspool 

riiklikku jurisdiktsiooni olevatel aladel; 

10. rõhutab vajadust saavutada edusamme ökosüsteemipõhise lähenemisviisi suunas, milles 

võetakse arvesse ettevaatuspõhimõtet ja kõiki tegureid, mis mõjutavad kalavarude 

tervislikku seisundit; 

11. tuletab meelde, et merestrateegia raamdirektiivis, mille eesmärk on saavutada hea 

keskkonnaseisund, märgitakse eelkõige, et mereprahi omadused ja kogus ei kahjusta 

ranniku- ja merekeskkonda (10. tunnus); tuletab meelde, et plastid ja mikroplastid, mis 

moodustavad umbes 80 % merekeskkonnas leiduvast mereprügist on kahjulikud 

kalavarudele, ja et EL käivitab 2017. aastal kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030 ja 

ringmajandusega kooskõlas oleva plastistrateegia; kutsub komisjoni, liikmesriike ja 

kolmandaid riike üles tugevdama rahvusvahelist raamistikku, näiteks mereprügi vastast 

võitlust käsitleva G7 riikide tegevuskava elluviimise kaudu; 

12. rõhutab, kui tähtis on varajane reageerimine, et võidelda invasiivsete liikide vastu, 

arvestades nende kasvavat mõju ja nendega seotud ohtu kalavarudele, ookeanide 

tootlikkusele ja bioloogilisele mitmekesisusele ning nende rolli looduslike ökosüsteemide 

kahjustamisel; kutsub liikmesriike üles tugevdama koostööd omavahel ja kolmandate 

riikidega, sealhulgas sünkroniseeritud ja koostöömeetmete ning teabe, andmete ja 

parimate tavade vahetamise kaudu; 

13. märgib, et ühine kalanduspoliitika peaks tagama, et mereressursside kaitsmiseks ja 

ülepüügi vältimiseks kehtestatakse kalastussuremus tasemel, mis võimaldaks kalavarude 

taastamise ja nende püsimise tasemel, mis on kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 

saagikuse tagamiseks vajalikust; 

14. rõhutab, kui oluline on suurendada ja optimeerida merekaitsealade osakaalu, võttes 

arvesse teaduslikke nõuandeid ja kaitse-eesmärke, et kaitsta vähemalt 10 % ranniku- ja 

merealadest vastavalt kestliku arengu eesmärgi nr 14 punktile 5; 

15. märgib, et EL on maailma suurim meresaaduste importija ja et osa saagist imporditakse 

piirkondadest, kus kalapüük on palju vähem jätkusuutlik kui ELi vetes; ergutab ELi 

kasutama oma seisukohta selles küsimuses, et edendada jätkusuutlikkust kõigis 
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merepiirkondades; 

16. kutsub ELi üles edendama ja kaitsma naiste osalust kalandustegevuses ja kalandusega 

seotud tööstuses – sealhulgas toetades kohalikku töötlevat tööstust, edendades õiglaseid 

hindu töödeldud kalatoodete puhul ning tagades kalandusvaldkonnas töötavatele naistele 

parema juurdepääsu avaliku sektori toetustele ja rahalistele vahenditele – kolmandate 

riikidega peetavatel läbirääkimistel säästva kalapüügi partnerluslepingutes valdkondliku 

toetuse kasutamise üle, oma arenguabi vahendite kavandamisel ja erinevatel 

rahvusvahelistel foorumitel; 

17. kutsub ELi üles vähendama kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega vesiviljeluse 

mõju keskkonnale, tagades sööda säästva hankimise ning selliste uuringute edendamise, 

mille eesmärk on vähendada survet sööda tootmiseks kasutatavatele looduslikele 

kalavarudele; 

18. märgib, et ELi määrusega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimise, 

ärahoidmise ja lõpetamise kohta on tehtud edusamme, kuid määruse rakendamist tuleks 

parandada kõigis liikmesriikides ja vaja oleks teha rohkem koostööd kolmandate 

riikidega, tagamaks, et ebaseaduslikult püütud kala ei jõua ELi turule; kutsub ELi üles 

jätkama oma rahvusvahelisi jõupingutusi, et veenda teisi turustusriike võtma sarnaseid 

meetmeid turu sulgemiseks ebaseaduslikust, teatamata ja reguleerimata püütud kalale; 

19. kutsub tungivalt kõiki riike ühinema asjakohaste kalandusalaste instrumentidega, milleks 

on eelkõige ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni meetmete järgimise kokkulepe, 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokkulepe piirialade kalavarude ja siirdekalade kohta 

ning leping, milles käsitletakse sadamariigi meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja 

reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (PSMA), samuti 

rakendama täielikult kõnealuste instrumentide sätted ja muud ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelised tegevuskavad; 

20. nõuab merendussektori töötingimusi käsitleva uue rahvusvahelise kokkuleppe 

kehtestamist; tuletab meelde vajadust lõpetada orjanduse kõik vormid, mis esinevad 

endiselt laevadel, ning rõhutab nõuetele mittevastavate töötingimuste mõju üksikisikutele, 

ettevõtjatele ja merekeskkonnale; 

21. tuletab meelde, et selleks, et võidelda tõhusalt ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vastu, on oluline tagada, et üksi sellisel viisil püütud meresaadus ei jõuaks 

turgudele; julgustab ELi edendama kõigi oma partnerluste kaudu ja kõigil rahvusvahelistel 

foorumitel ebaseaduslikult, teatamata ja reguleerimata püütud meresaaduste keelamist 

võimalikult paljudel turgudel, vähendades sellega sellise tegevuse kasumlikkust; 

22. rõhutab, kui oluline on jätkata ja laiendada kahepoolset partnerlust, kui tahetakse, et 

võitlus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ja kalavarude ülepüügi vastu 

oleks tõhus, vastasel juhul on ELi meetmetel piiratud mõju praegusele olukorrale; 

23. nõuab paremat koordineerimist ning tugevamat partnerlust eri asutuste vahel, et tagada 

ookeanide hea majandamine; 

24. soovitab liikmesriikidel ja kolmandatel riikidel olla püügidokumentatsiooni 

(püügisertifikaadid) ja kaubasaadetiste kontrollimisel järjekindlamad ja tõhusamad, 
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tagamaks, et kala on püütud seaduslikult; julgustab riike võtma meetmeid, et tagada parem 

kooskõlastamine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse ja 

turupoliitika vahel; rõhutab, et EL peaks edendama, toetama ja rakendama kõigis 

rahvusvahelistes valdkondades meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi likvideerimiseks; 

25. tunnustab ELi rahvusvahelist juhtpositsiooni konkreetse edu saavutamisel ebaseadusliku, 

teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemisel ning ELi suurt pühendumust 

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastaste tõhusate meetmete 

rakendamisel; tuletab meelde ELi jõupingutusi ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 

kalapüügi vastaste rahvusvaheliste meetmete tugevdamisel kahepoolsel, piirkondlikul ja 

mitmepoolsel tasandil, sealhulgas jätkates kahepoolseid dialooge kolmandate partneritega, 

kasutades laevade jälgimise mehhanisme ja tagades peamistele rahvusvahelistele 

asutustele, näiteks Interpol, suurema rolli; kutsub liikmesriikide ametiasutusi üles toetama 

aktiivselt komisjoni tööd elektroonilise püügisertifikaatide haldamise vahendi loomisel; 

26. tunneb heameelt ELi edusammude üle seoses ühise kalanduspoliitika välismõõtmega; 

rõhutab, et see mõõde, sealhulgas rahvusvahelised ja partnerluslepingud, on oluline 

vahend, mille abil edendada ELi keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid ning selle sätted 

on olulised ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks 

rahvusvahelisel tasandil; 

27. märgib, et kalanduse läbipaistvuse algatus (FITI) on hiljuti vastu võtnud ülemaailmse 

standardi; julgustab riike kandideerima FITI liikmesriigiks; kutsub ELi ja liikmesriike üles 

seda algatust toetama; 

28. nõuab kindlalt, et rahvusvahelises ookeanide majandamises kohaldataks muu hulgas 

järgmisi põhimõtteid: 

a) vajadus võtta kasutusele detsentraliseeritud ja piirkondlikule tasandile viidud 

lähenemisviis, nagu on kasutusel kalavarude majandamise kavades; 

b) vajadus kaasava lähenemisviisi järele, mille eesmärk on tagada kalanduse kõigis 

etappides asjakohasel viisil paljude sidusrühmade, sh käsitööndusliku ja 

väikesemahulise kalapüügi esindajate ja tööturu osapoolte sektoriülene kaasamine ja 

toetamine, alates meetmete väljatöötamisest kuni rakendamiseni, kasutades selleks 

nõuandekomisjone; 

c) vajadus tagada, et nõuandekomisjonide arvamused integreeritakse lõplikesse 

otsustesse ja meetmetesse; 

d) vajadus teostada strateegilise ja keskkonnamõju hindamisi, mis põhinevad võimalikult 

täpsetel andmetel ja parimatel teaduslikel nõuannetel, tagades samal ajal sotsiaal-

majandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ning kalavarude säilitamise ja 

taastamise; 

e) vajadus kaardistada merepõhi, et võtta kasutusele süsteem ohualdiste ökosüsteemide 

majandamiseks ja kaitsmiseks; 

f) vajadus suurendada kalavarude majandamise piirkondlike organisatsioonide 
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võimekust, et parandada nende tulemusi, kaasa arvatud sõltumatute asutuste abil, et 

tagada nende soovituste täielik rakendamine ja kindlustada jätkusuulikkus; 

29. juhib tähelepanu sellele, et Põhja-Jäämere keskosa ei ole hõlmatud rahvusvaheliste kaitse- 

või majandamissüsteemidega; rõhutab vajadust koordineeritud lähenemise järele Euroopa 

Liidu ja liikmesriikide poolt reguleerimata kalapüügi vältimiseks Põhja-Jäämerel; 

30. nõuab suuremat koostööd piirkondlike kalandusorganisatsioonide vahel ja nõuab tungivalt 

nende lepinguosalistel tagada, et neil oleks piisavalt vahendeid ja et neid tugevdataks; 

31. kutsub piirkondlikke kalandusorganisatsioone üles: 

a) jätkama sõltumatute tulemuslikkuse hindamiste regulaarset läbiviimist ning sellistes 

hindamistes antud soovituste täielikku rakendamist; 

b) rakendama täielikult piirialade kalavarusid ja siirdekalasid käsitleva Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni kokkuleppe teise läbivaatamiskonverentsi soovitusi; 

c) ühtlustama meetmeid, eelkõige seiret, kontrolli, järelevalvet ja täitmise tagamist 

puudutavaid meetmeid, sealhulgas leppides kokku hoiatavate karistuste ja 

sanktsioonide määramises; 

32. kutsub ELi üles järgima põhimõtet, et kalavarude jaotamises tuleb võtta arvesse 

arenguriikide keskkonna- ja sotsiaalset mõju ja nende toiduga kindlustatuse vajadusi ning 

samuti nende püüdlusi arendada oma kalandust, tagades samal ajal kalapüügi 

jätkusuutliku taseme, mis ei põhjusta liigset püügivõimsust, kooskõlas kestliku arengu 

eesmärgis nr 14 seatud eesmärkidega; 

33. märgib täpsete andmete tagamise suurt tähtsust kalandussektoris kui olulist eeldust 

ookeanide hea majandamise saavutamisel; rõhutab, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 

eraldada asjakohaseid ja realistlikke rahalisi vahendeid; peab vajalikuks parandada 

koostööd ja kooskõlastamist rahvusvaheliste partneritega Euroopa merevaatlus- ja 

andmevõrgu (EMODnet) näite alusel ja kooskõlas G7 Tsukuba kommünikeega; 

34. ootab huviga komisjoni ettepanekuid eesmärgiga koordineerida ELi teadusuuringuid ja 

seiretegevust rahvusvaheliste partneritega ning leida viise, kuidas parandada 

teadusuuringute kvaliteeti, laiendades selleks muu hulgas olemasolevaid ELi uurimis- ja 

seirevahendeid ja -tegevusi, sealhulgas Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku, et luua 

jagatud andmebaas, Maa seire Euroopa programmi (Copernicuse programm), 

maailmamere jälgimise Euroopa süsteemi (EuroGOOS) ja ühise kavandamise algatust 

„Terved ja tulutoovad mered ja ookeanid“ (JPI Oceans), mis kõik teenivad eesmärki luua 

rahvusvaheline mere- ja merendusandmete võrk; 

35. tuletab meelde, et sinise majanduse kasvu strateegia üks eesmärk on parandada 

okeanograafilisi teadmisi; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema ettepanekuid 

mere- ja merendusuuringutealaste teadus- ja uurimispartnerluste arendamiseks 

rahvusvaheliste osalejatega ning edendama juba olemasolevaid partnerlusi, nagu 

BLUMED; 

36. nõuab innovatiivsete, tõendatud ja selektiivsete püügitehnikate täielikku lubamist ja 
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integreerimist liidu õigusaktidesse, et neid jälgida tihedas koostöös teadusasutustega ja 

ilma riikliku protektsionismita; 

37. nõuab rohkem investeeringuid teadusuuringutesse, et saavutada parem arusaam meie 

ookeanidest; märgib, et 95 % sellest valdkonnast on siiani uurimata; 

38. palub, et sinise majanduse raames ei lubataks ühtki tegevust, mis võib põhjustada 

majanduslikku, sotsiaalset või keskkonnaalast kahju käsitöönduslikule ja 

väikesemahulisele kalapüügile, mis on olulised sektorid nii rannikuäärsete kogukondade 

jaoks kui ka inimeste toiduainetega varustamise sõltumatuse tagamise seisukohalt; 

39. toetab 2013. aasta Galway avalduse rakendamise jätkamist ning julgustab looma sellist 

koostööd teiste riikidega; 

40. rõhutab, kui tähtis on mereteaduse ja -tehnoloogia alaste teadusuuringute ja andmete 

jagamine teiste riikide teadusringkondadega; rõhutab, et mereteadusesse tehtavate 

täiendavate investeeringute edendamine muudes kolmandates riikides ja selliste 

rahvusvaheliste võrgustike loomine, kus saab jagada teavet ja tulemusi, on väga tähtis 

jätkusuutlikuma kalapüügi arendamise, merede parema majandamise ja ookeanidega 

seotud ühiste probleemide lahendamise seisukohalt; 

41. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon valmistaksid kooskõlas konkreetsete 

eesmärkidega ette raamistiku 2020. aastale järgnevaks perioodiks; 

42. on seisukohal, et võrdsete tingimuste tagamine on ELi kalalaevastiku jaoks on väga 

oluline, võttes eriti arvesse ELi kõrgeid keskkonnastandardeid ja kestlikkuse eeskirju, 

mida need laevad peavad järgima; 

43. nõuab, et EL edendaks rahvusvahelistes foorumites ja kogu kahepoolses koostöös 

kalandusvaldkonna puhul samu keskkonnastandardeid, mida ELi laevad peavad järgima, 

et mitte panna oma laevastiku majanduslikku jätkusuutlikkust ebasoodsasse olukorda; 

44. märgib, et bioloogiline mitmekesisus on väga tähtis meie ookeanide jaoks, kuna sellel on 

mereökosüsteemide tootlikkuse ja talitlusvõime säilitamisel oluline roll. 
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