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jätkusuutliku saagikuse kaudu 
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rakendamise kohta ELi kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kaudu 
(2006/2224(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele 
kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta1;

– võttes arvesse ÜRO 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni;

– võttes arvesse 26. augustist kuni 4. septembrini 2002. aastal Johannesburgis toimunud 
maailma säästva arengu tippkohtumise lõppdeklaratsiooni;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile säästva 
lähenemisviisi rakendamise kohta ELi kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
kaudu (KOM(2006)0360); 

– võttes arvesse Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
aruandeid2 komisjoni teatise kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0298/2007),

A. arvestades, et enamus ühenduse kõrge kaubandusliku väärtusega kalavarudest on 
ülepüütud või lähedal sellele;

B. arvestades, et pikaajalise kalandustegevuse ja kalapüügisektori elujõulisuse tagamiseks 
on kõige olulisem kalavarude säilitamine;

C. arvestades, et lubatud kogupüügil ja kvootidel põhinev ühenduse kalavarude kaitse- ja 
juhtimissüsteem ei võimalda varude mõistlikku kasutamist, vaid hoopis takistab oma 
jäikuse ning poliitiliste eesmärkide teenimise tõttu bioloogiliste eesmärkide asemel 
mõistuspärast juhtimist, häirides kontrolli ja soodustades vette tagasi laskmist;

D. arvestades, et ühenduse kalavarude kaitse- ja juhtimissüsteem peab põhinema kalanduse 
valdkonnas teostatavatel teadusuuringutel ning sisaldama usaldusväärset, üksikasjalikku 
ja pikka perioodi hõlmavat statistikat;

E. arvestades, et ühise kalanduspoliitika juhtimisele tehtud erinevate muudatuste ja 
kohanduste põhjal, mis täiendavad lubatud kogupüügi ja püügikoormuse kvootide 

  
1 EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.
2 MSK 1503/2006.



süsteemi, on tehtud mitmeid taastamiskavasid, millel on väga erinevad tulemused, ning 
see on viinud hulga meetmete võtmiseni laevade lammutamiseks, kuid needki pole 
andnud loodetud tulemusi ning neil on olnud negatiivsed majanduslikud ja sotsiaalsed 
tagajärjed;

F. arvestades, et nimetatud kohanduste tulemuseks on enamjaolt olnud vaid ühenduse 
kalalaevastiku tasuvuse ja konkurentsivõime vähenemine nii ELi sees kui ka 
rahvusvahelisel tasandil, muutes kalandusalase õigusloome kohaldamise üha raskemaks, 
kuna nimetatud sektorit puudutavad õigusnormid on üha keerulisemad ja pidevas 
muutuvuses, ilma et oleks vähimatki võimalust tegevust keskpikas ja pikas perspektiivis 
planeerida; arvestades, et sellisel lähenemisviisil pole olnud märkimisväärset positiivset 
mõju kalavarudele;

G. arvestades, et EL kohustus maailma säästva arengu tippkohtumisel tegema jõupingutusi 
tagamaks, et ühenduse kalavarud saavutavad enne 2015. aastat taseme, mis võimaldab 
rakendada maksimaalset jätkusuutlikku saagikust;

H. arvestades, et kogu teadlaskonna hinnangul on maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
süsteemi algne formuleering end ammendanud, kuna väga raske on praktikas rakendada 
teoreetilise iseloomuga matemaatilist mudelit, mis nõuab täpseks formuleerimiseks 
varude populatsiooni dünaamika üksikasjalist tundmist ja pikki ajalooliste andmete 
jadasid, ning arvestades, et iga lünk, viga või ebamäärasus nimetatud mudelis viib 
vältimatult selleni, et püük ületab maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taseme;

I. arvestades, et kalapüügisektori juhtimissüsteemis tuleb möönda teatud teadusliku 
ebamäärasuse olemasolu ning mudeli formuleerimise kõikumisi ja vigasid, mis 
tulenevad muu hulgas puudustest liikide valikul või erinevatest keskkonnatingimustest, 
tuues vältimatult kaasa vea maksimaalse jätkusuutliku saagikuse määramisel või 
eesmärgi täitmata jäämise;

J. arvestades, et pärast maksimaalse jätkusuutliku saagikuse mudeli formuleerimist on 
teadusringkonnad esitanud uusi lähenemisviise, püüdes parandada selle puudusi ja 
kõrvaldada vajakajäämisi; 

K. arvestades, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kohaldamine on äärmiselt keeruline 
mitme liigiga püügipiirkondade puhul, mis moodustavad ühenduse kalalaevastiku 
kasutatavatest püügipiirkondadest enamuse, ning seda pole võimalik kohaldada 
pelaagilistele püügipiirkondadele;

L. arvestades, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse range rakendamine tooks lühemas 
perspektiivis kaasa ühenduse kalalaevastiku tegevuse, tööhõive ja tulude 
märkimisväärse või isegi järsu vähenemise;

M. arvestades, et kalanduse juhtimises tuleb võtta arvesse lisaks inimtegevusest tuleneva 
mõju analüüsile nende looduslike mõjude ja liikide vastastikuste suhete muude mõjude 
põhjalikumaid analüüse, mis põhjustavad merereostust ja mere ökosüsteemide hävimist;

N. arvestades, et ühenduse kalalaevastik vajab hoopis juhtimissüsteemi, mis, parandades 
tasakaalu püügikoormuse ja olemasolevate varude vahel, tagab suurema kaubandusliku 



stabiilsuse ja võimaldab tegevust paremini planeerida, ning igasugune uuele mudelile 
ülemineku periood vajab asjakohaseid rahalisi kaasmeetmeid,

1. tervitab suure huviga komisjoni teatist, eriti seda, et komisjon tunnistab praeguse 
kalanduse juhtimise poliitika läbikukkumist, ning tervitab soovi luua uus juhtimismudel, 
mis võimaldab taastada varud, kohanda püügikoormust püügipiirkondade tegeliku 
olukorraga ja saavutada kalalaevastiku suurem tulusus ja stabiilsus;

2. rõhutab vajadust võtta ühenduse käesoleva kaitse- ja juhtimissüsteemi muutmise kõik 
tulevased meetmed kalurite täielikul osalusel, tuginedes kalanduse valdkonnas 
teostatavatele teadusuuringutele;

3. tuletab meelde vajadust suurendada kalanduse valdkonna teadusuuringute jaoks 
eraldatavaid assigneeringuid teadusuuringute ja tehnoloogia arengu seitsmendas 
raamprogrammis, et see saaks anda panuse ühenduse kalanduse kaitsesüsteemi 
parandamisele, töötades välja teoreetilised kalanduse juhtimise mudelid, rakendades 
neid, analüüsides paremini varude olukorda, looduslikke mõjusid ja liikide vastastikuste 
suhete muid muude mõjusid, ning tagades paremad püügivahendid;

4. võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse saavutada nimetatud eesmärgid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse kehtestamise teel võrdluskriteeriumina kalandussektori 
juhtimisel, kuid märgib, et suure enamiku teadusringkondade esindajate ja sealhulgas 
ÜRO Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) jaoks on maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse klassikaline mudel end ammendanud, kuna on välja töötatud 
uuenduslikumad lähenemisviisid, mille puhul võetakse arvesse ökosüsteemi kui tervikut 
ja arvestatakse muu hulgas ka keskkonnakriteeriumeid, liikide vastastikust mõju ning 
majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte;

5. märgib, et juhtivad teadlased on viimastel aastatel töötanud välja kalandust käsitleval 
arvutisimulatsioonil põhinevaid uusi meetodeid, mis matkivad maksimaalse 
jätkusuutlikkuse saagikuse süsteemi, pidamata seda ainueesmärgiks, ja mis arvestavad 
nõuetekohaselt ettenägematute asjaoludega, keskkonnateguritega ja liikide võimaliku 
vastastikuse mõjuga, ning mida on põhimõtteliselt võimalik laiendada, et võtta arvesse 
konkreetseid sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid;

6. ennustab raskusi seoses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse mudeli kohaldamisega 
mitme liigiga püügipiirkondadele, mis moodustavad ELis enamiku, kuna maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse arvestamine põhiliigi suhtes võib viia teiste liikide ülepüügini, 
kuna maksimaalse jätkusuutliku saagikuse arvestamise puhul liigi suhtes, mille varud on 
lõppemas – mis tundub loogiline –, tuleb loobuda selliste liikide püügist, mille 
bioloogiline olukord on hea, koos sellega kaasnevate majanduslike ning tööhõive ja 
konkurentsivõimega seotud kaotustega, mis on muuhulgas täielikus vastuolus 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõtte kui sellisega;

7. on sunnitud avaldama kahetsust, et komisjoni teatises puuduvad analüüsid ja lahendused 
nimetatud küsimuste kohta ning laiemalt põhjalikum hinnang maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse mudeli mõjude, puuduste, eriliste rakendustingimuste ning selle 
läbikukkumisega seotud riskide kohta; avaldab eelkõige kahetsust selle üle, et pole 
analüüsitud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse mudeli võimalikku edasiarendamist 
ega erinevate lähenemisviiside võimalikke hüvesid;



8. mõistab seetõttu, et aeg pole veel küps esitada ettepanek maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse mudeli kehtestamiseks ning tuleks hoopis ühenduse kalavarude kaitse- ja 
juhtimispoliitika probleemide, puuduste ja eesmärkide analüüsi süvendada ja parendada, 
et teha poliitiliselt julge otsus, võttes vastu sobivad meetmed praeguses ühises 
kalanduspoliitikas kõige hädatarvilikemate muudatuste tegemiseks;

9. peab kõike eelöeldut arvesse võttes vajalikuks väljendada oma nõutust seoses 
komisjonis hiljuti maksimaalse jätkusuutliku saagikuse mudeliga kohandumiseks välja 
töötatud meetmetega, nagu näiteks 2007. aasta lubatud kogupüügi ja kvootide 
erimäärus1, samas kui komisjon on ise erinevatel aruteludel ja foorumitel tunnistanud 
vajadust teha rohkem uuringuid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kohaldamise 
erinevate aspektide kohta;

10. on mures selle pärast, et pole haaratud kinni võimalusest astuda julge samm ühise 
kalanduspoliitika kaitse- ja juhtimissüsteemi lähenemisviisi muutmiseks ning kehtestada 
selge kalavarudele juurdepääsu süsteem, ning selle pärast, et säilitatakse korraldust, 
mille puhul kasutatakse korraga lubatud kogupüüki, kvoote ja püügikoormust; on 
arvamusel, et komisjon ei tohi lasta mööda võimalust kehtestada kalavarudele 
juurdepääsuks selline süsteem, mis soosib jätkusuutlikkust, muudab vette tagasi 
laskmise keerukamaks, lihtsustab tehnilisi meetmeid, kaotab diskrimineerimise ja terava 
konkurentsi varude väljapüügil, tagab vajaliku paindlikkuse ning parandab sektori 
konkurentsivõimet;

11. rõhutab, et juhtimissüsteemi muutmine peab rahalisest küljest toetuma igal juhul 
kohastele ja piisavatele hüvitusmehhanismidele ning lõpliku ettepaneku sotsiaalse ja 
majandusliku mõju kohta tuleks teha eraldi uuring; palub komisjonil töötada välja 
nimetatud meetmed uue juhtimissüsteemiga üheaegselt ja võimaluse korral need 
integreerida; 

12. rõhutab, et Euroopa vete kalavarude halva olukorra ja ELi kalandussektoris esinevate 
raskuste tõttu tuleb võtta meetmeid võimalikult kiiresti ning edaspidised viivitused 
põhjustavad sektorile vaid uusi raskusi ja lükkavad edasi selle muutumist tulusaks;

13. nõuab nimetatud sammude astumist enne otsuse vastuvõtmist ja kutsub üles alustama 
avatud ja laiapõhjalist arutelu, mille käigus analüüsitakse erinevaid juhtimise 
lähenemisviise, et saavutada ühenduse kalanduspoliitika muutmiseks võimalikult lai 
konsensus;

14. avaldab lõpuks poolehoidu sellise süsteemi järkjärgulisele kehtestamisele, mis oleks 
suuteline viima kalanduspoliitikani, mis on üha enam vastavuses taastatavate varude 
bioloogilise võimekusega, ning mille puhul poleks ühenduse püügipiirkondade 
jätkusuutlikkus enam lahendamist vajav probleem, vaid kindel lähtekoht, ja see oleks 
teada ka igal pool maailmas, kus ühenduse kalatooted liiguvad; soovib, et selline 
süsteem tagaks teatava stabiilsuse kalalaevastikule ja võimaldaks sellel tegevust üha 

  
1 Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks 

teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse 
vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes (ELT L 15, 20.1.2007, lk 1).



pikemas perspektiivis korrektselt kavandada ning et see tagaks kalavarudele 
juurdepääsul stabiilsuse, nii et lubatud kogupüüki ja kvoote ei muudeta üle aasta ja 
erinevate puhtalt teaduslike kriteeriumite alusel, vaid üksikutes punktides ja 
poolautomaatselt;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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