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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab reformitud ühise kalanduspoliitika rakendamise tähtsust, kuna see sätestab 
kalavarude säästliku arendamise ning tõkestab ülepüüki, mis kujutab ohtu mereelustikule;

2. rõhutab nn merestrateegia direktiivi (KOM(2005)0505) ettepaneku tähtsust ning tuletab 
meelde liikmesriikide vajadust koostada riiklikud plaanid, mis on suunatud 
merekeskkonnaga seotud biootiliste ja abiootiliste ressursside kaitsmisele;

3. on seisukohal, et väga oluline on soodustada ELi ja kolmandate riikide vahel 
kokkuleppeid ning kooskõlastatud tegevusplaane, mille eesmärk on ühiste merealade 
kaitsmine;

4. tervitab komisjoni kavatsust rakendada ühine merenduspoliitika, mis põhineb terviklikul 
lähenemisviisil ookeanidele, ning juhib tähelepanu vajadusele säilitada ookeanide 
keskkonda ja ökoloogilist seisundit, mis tagab kalandus- ja turismisektori ning muude 
sektorite majandusliku arengu;

5. kutsub komisjoni üles koostama eritegevusprogrammi, et võidelda ebaseadusliku, 
teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi (IUU) vastu, mis kujutab endast väga olulist 
ohtu kalavarude taastumisele;

6. tuletab meelde seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi olulisust ning vajadust 
pidada kalandust ja ookeanide säästvat kasutamist merekeskkonna säilitamise 
strateegiliseks prioriteediks;

7. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks üle teatud kalaliikide majandamis- ja 
taastamiskavad, mis sageli ei ole vastavuses nende liikide nõuetekohase järelevalvega;
nõuab tungivalt, et komisjon võtaks konkreetsemaid meetmeid, mis oleksid kõnealustes 
biogeograafilistes piirkondades kasutatavate püügivahendite ja kalapüügiviisidega 
vastavuses;

8. märgib, et selektiivsete kalastusmeetodite edendamine on esmatähtis, kuna kaaspüüki 
vähendades aitab see kaasa kalanduse säästlikkusele ja bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamisele;

9. nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks tõhusamalt mere ökosüsteemide reostamise ja 
olukorra halvendamise vastase võitlusega seotud ühenduse õiguse järgimist;

10. tervitab ELi ja liikmesriikide ettepanekut liita mere- ja jõgede ökosüsteemid NATURA 
2000 kaitsealade võrgustikku ning nõuab tähelepanu pööramist ka kalavarude 
taastootmise piirkondadele;

11. kutsub komisjoni üles tihendama veelgi NATURA 2000 võrgustikku, laiendades seda 
kümnele uuele liikmesriigile, kes ühinesid ELiga 2004. aastal ning Rumeeniale ja 
Bulgaariale, kuna pärast kahe viimatimainitud riigi ühinemist ELiga, moodustab Must 
meri osa ühenduse vetest;

12. väljendab muret tagajärgede pärast, mille eksootiliste liikide sissetoomine ja geneetiliselt 
muundatud kalade võimalik pääsemine mere ökosüsteemi võivad bioloogilisele 
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mitmekesisusele põhjustada, ning kutsub komisjoni üles uurima ohte põhjalikumalt;
13. väljendab muret võimaluse pärast, et geneetiliselt muundatud kalad pääsevad mere 

ökosüsteemi ning võivad seguneda kohalike kaladega, mis võib kahjustada nende 
ökosüsteemide bioloogilist mitmekesisust; kutsub komisjoni üles keelama ELi toiduahela 
jaoks ette nähtud geneetiliselt muundatud kalade toomise ELi;

14. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks ja toetaks uuringuid, mis on seotud uute liikide 
kasvatamisega vangistuses, eelkõige liikide puhul, mille osas esineb ülepüük, vastates 
seega turuvajadustele, mille rahuldamist võib püügi vähendamine ohustada;

15. kutsub komisjoni üles rahastama mere ökosüsteemide uuringuid, eelkõige rikka 
bioloogilise mitmekesisuse ning intensiivse kalastustegevusega piirkondades;

16. tervitab komisjoni esitatud kavatsust kehtestada konkreetsed õigusaktid kalade 
ökomärgistamiseks ja nõuab tungivalt, et komisjon esitaks võimalikult kiiresti õigusakti 
ettepaneku;

17. kutsub komisjoni üles kehtestama tõhusa kontrolli ballastvee välja pumpamise üle ELi 
vetesse;

18. nõuab tungivalt, et komisjon avaldaks survet neile, kes vastutavad mitmete viivituste eest 
kalandusega seotud piirkondlike nõuandekomisjonide loomisel, mis on kalavarude 
paremaks järelevalveks ja säilitamiseks elulise tähtsusega;

19. nõuab tungivalt, et komisjon käivitaks kampaaniaid üldsuse teadlikkuse tõstmiseks 
probleemidest, mis on seotud kalavarude ja seonduvate ökosüsteemide säilitamisega;

20. juhib tähelepanu vajadusele tagada rahaline toetus kohalikele kogukondadele, kelle 
sissetulekutele on merekeskkonna säilitamiseks võetud konkreetsed meetmed kahjulikku 
mõju avaldanud.
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