Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 (2030 Agenda)

14. eesmärk. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et
saavutada säästev areng (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources
for sustainable development)

14.1 Vältida ja oluliselt vähendada 2025. aastaks mere saastamist mis tahes vormis, eelkõige
maal toimuva tegevuse tagajärjel, kaasa arvatud mereprahi ja toitainetega saastamine.
14.2 Saavutada 2020. aastaks mere- ja rannikuökosüsteemide säästev haldamine ja kaitse, et
vältida tõsist kahjulikku mõju, tugevdades muu hulgas nende ökosüsteemide vastupidavust ja
võttes meetmeid nende taastamiseks, et ookeanid oleksid heas seisundis ja viljakad.
14.3 Vähendada ookeani hapestumise mõju, sealhulgas tugevama teadusliku koostöö abil
kõikidel tasanditel.
14.4 Saavutada 2020. aastaks mereressursside kasutamise tõhus reguleerimine ja teha lõpp
ülepüügile, ebaseaduslikule, teatamata ja reguleerimata kalapüügile ning hävitavatele
püügitavadele ja rakendada teaduslikult põhjendatud halduskavasid kalavarude taastamiseks
võimalikult kiire aja jooksul vähemalt tasemele, kus kalapüük toimub maksimaalse
jätkusuutliku saagikuse piires vastavalt liikide bioloogilistele omadustele.
14.5 Võtta 2020. aastaks kaitse alla vähemalt 10% ranniku- ja merealadest kooskõlas riiklike
ja rahvusvaheliste seadustega ning tuginedes parimale olemasolevale teaduslikule teabele.
14.6 Keelata 2020. aastaks teatud kalandustoetused, mis soodustavad tootmise ülevõimsust
ja ülepüüki; kaotada toetused, mis soodustavad ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata
kalapüüki, ning hoiduda uute toetuste kasutuselevõtust, mõistes, et arenguriikide ja vähim
arenenud riikide asjakohane ja tõhus sooduskohtlemine2 peaks moodustama Maailma
Kaubandusorganisatsiooni kalandustoetusi käsitlevate läbirääkimiste lahutamatu osa.
14.7 Suurendada 2030. aastaks majanduslikku kasu, mida väikesed arenevad saareriigid ja
vähim arenenud riigid saavad mereressursside säästvast kasutamisest, sealhulgas säästvast
kalandusest, vesiviljelusest ja turismist.

14.a Süvendada teaduslikult põhjendatud teadmisi, arendada teadusuuringute suutlikkust ja
jagada
meretehnoloogiat
vastavalt
valitsustevahelise
okeanograafikomisjoni
meretehnoloogia siiret käsitlevatele suunistele, selleks et parandada ookeanide seisundit ja
suurendada merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse panust arenguriikide, eelkõige
väikeste arenevate saareriikide ja vähim arenenud riikide arengusse.
14.b Tagada väikestele käsitöönduslikele kaluritele juurdepääs mereressurssidele ja
turgudele.

14.c Tugevdada ookeanide ja nendes leiduvate ressursside kaitset ja säästvat kasutamist,
rakendades rahvusvahelist õigust vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse
konventsioonile (UNCLOS), mis sätestab ookeanide ja nende ressursside kaitse
õigusraamistiku, nagu on öeldud deklaratsiooni „Soovitud tulevikuvisioon” punktis 158.

