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Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
fraktsiooni GUE/NGL nimel
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Gabriel Mato
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana ja maailma suuruselt viienda 
mereandide tootjana vastutab liit suurel 
määral ookeanide ja nende ressursside 
kaitse, alalhoidmise ja säästva kasutamise 
eest. Merede ja ookeanide kaitse on 
maailma kiirelt suureneva elanikkonna 
jaoks tõepoolest oluline. See on ka liidu 
sotsiaal-majanduslikes huvides: säästev 
sinine majandus suurendab 
investeeringuid, majanduskasvu ja 
tööhõivet, edendab teadus- ja 
arendustegevust ning panustab mereenergia 
abil energiajulgeolekusse. Lisaks on 
ohutud ja turvalised mered ja ookeanid 
olulised tõhusa piirikontrolli ja 
merekuritegevuse vastase üleilmse võitluse 
seisukohast, aidates lahendada kodanike 
julgeolekumuresid.

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana, tänu äärepoolseimatele 
piirkondadele ning ülemeremaadele ja -
territooriumidele maailma suurima 
mereruumina ja maailma suuruselt viienda 
mereandide tootjana vastutab liit suurel 
määral ookeanide ja nende ressursside 
kaitse, alalhoidmise ja säästva kasutamise 
eest. Merede ja ookeanide kaitse on 
maailma kiirelt suureneva elanikkonna 
jaoks tõepoolest oluline. See on ka liidu 
sotsiaal-majanduslikes huvides: säästev 
sinine majandus suurendab 
investeeringuid, majanduskasvu ja 
tööhõivet, edendab teadus- ja 
arendustegevust ning panustab mereenergia 
abil energiajulgeolekusse. Lisaks on 
ohutud ja turvalised mered ja ookeanid 
olulised tõhusa piirikontrolli ning 
merekuritegevuse, ETR-kalapüügi ja 
ookeanireostuse vastase üleilmse võitluse 
seisukohast, aidates lahendada kodanike 
julgeolekumuresid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) 2020. aasta järel peaks EMKF 
põhinema lihtsustatud ülesehitusel, mille 
raames ei kasutata liidu tasandil eelnevalt 
kindlaks määratud meetmeid ega 
üksikasjalikke rahastamiskõlblikkuse 
eeskirju ülemäära ettekirjutaval viisil. Selle 
asemel tuleks iga prioriteedi all kirjeldada 
laiu toetusvaldkondi. Liikmesriigid peaksid 
seega koostama oma programmid, milles 
esitatakse prioriteetide täitmise sobivaimad 
viisid. Mitmeid liikmesriikide poolt 
kõnealuste programmide raames sõnastatud 
meetmeid võiks toetada käesolevas 
määruses ja määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
eeskirjade kohaselt, tingimusel et need on 
hõlmatud käesolevas määruses määratletud 
toetusvaldkondadega. Sellest hoolimata on 
vaja koostada loetelu 
rahastamiskõlbmatutest toimingutest, et 
vältida kahjulikku mõju kalavarude 
kaitsele, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
üldine keeld. Lisaks peaksid laevastikuga 
seotud investeeringud ja hüvitised täielikult 
sõltuma nende kooskõlast ÜKP kaitse-
eesmärkidega.

(11) 2020. aasta järel peaks EMKF 
põhinema lihtsustatud ülesehitusel, mille 
raames ei kasutata liidu tasandil eelnevalt 
kindlaks määratud meetmeid ega 
üksikasjalikke rahastamiskõlblikkuse 
eeskirju ülemäära ettekirjutaval viisil. Selle 
asemel tuleks iga prioriteedi all kirjeldada 
laiu toetusvaldkondi. Liikmesriigid peaksid 
seega koostama oma programmid, milles 
esitatakse prioriteetide täitmise sobivaimad 
viisid. Mitmeid liikmesriikide poolt 
kõnealuste programmide raames sõnastatud 
meetmeid võiks toetada käesolevas 
määruses ja määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
eeskirjade kohaselt, tingimusel et need on 
hõlmatud käesolevas määruses määratletud 
prioriteetidega. Sellest hoolimata on vaja 
koostada loetelu rahastamiskõlbmatutest 
toimingutest, et vältida kahjulikku mõju 
kalavarude kaitsele, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
või ookeanidele kahjulike 
kalapüügitavade üldine keeld. Lisaks 
peaksid laevastikuga seotud investeeringud 
ja hüvitised täielikult sõltuma nende 
kooskõlast ÜKP kaitse-eesmärkidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Eelarve jagatud täitmise raames 
peaks olema võimalik EMKFist toetada 
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse 
ja mereökosüsteemide kaitsmist ja 
taastamist. Sel eesmärgil peaks EMKFist 
hüvitama kalurite tegevust kaotatud 
püügivahendite ja mereprügi 
kokkukogumisel merest ning toetama 
sadamatesse tehtavaid investeeringuid, et 
kindlustada kaotatud püügivahendite ja 
mereprügi jaoks sobivad 
vastuvõtuseadmed ja -rajatised. Sellest 
tuleks toetada ka meetmeid, mille eesmärk 
on saavutada merekeskkonna hea seisund 
või seda hoida, nagu on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2008/56/EÜ (edaspidi „merestrateegia 
raamdirektiiv“)11; kõnealuse direktiivi 
kohaselt kehtestatud ruumiliste 
kaitsemeetmete rakendamist; Natura 2000 
alade haldamist, taastamist ja seiret 
kooskõlas nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ (edaspidi „elupaikade 
direktiiv“)12 kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega, samuti kaitsta liike 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
(edaspidi „linnudirektiiv“)13 kohaselt. 
Kooskõlas merekeskkonna hea seisundi 
saavutamise ja säilitamise eesmärgiga 

(30) Eelarve jagatud täitmise raames 
tuleb kasutada 25 % EMKFist selleks, et 
toetada merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse ja mereökosüsteemide 
kaitsmist ja taastamist. Sel eesmärgil peaks 
EMKFist hüvitama kalurite tegevust 
kaotatud püügivahendite ja mereprügi, eriti 
plastjäätmete kokkukogumisel merest ning 
toetama sadamatesse tehtavaid 
investeeringuid, et kindlustada merest 
kogutud kaotatud püügivahendite ja 
mereprügi jaoks sobivad vastuvõtu- ja 
ladustamisrajatised. Sellest tuleks toetada 
ka meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
merekeskkonna hea seisund või seda hoida, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2008/56/EÜ (edaspidi 
„merestrateegia raamdirektiiv“)11; 
kõnealuse direktiivi kohaselt kehtestatud 
ruumiliste kaitsemeetmete rakendamist; 
Natura 2000 alade haldamist, taastamist ja 
seiret kooskõlas nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ (edaspidi „elupaikade 
direktiiv“)12 kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega; samuti kaitsta liike 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
(edaspidi „linnudirektiiv“)13 kohaselt. 
Järgida tuleks ka Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ; liidu 
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peaks EMKF eelarve otsese täitmise 
raames edendama puhtaid ja heas seisundis 
meresid ning rakendama Euroopa 
strateegiat plasti kohta ringmajanduses, mis 
on välja töötatud komisjoni 16. jaanuari 
2016. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta 
ringmajanduses“14.

asulareovee norme; ning liidu norme 
äärepoolseimates piirkondades 
mereelustiku kaitseks ja selle seisundi 
parandamiseks mõeldud statsionaarsete ja 
teisaldatavate rajatiste ehitamiseks, 
paigaldamiseks, moderniseerimiseks ning 
teaduslikuks ettevalmistamiseks ja 
hindamiseks. Kooskõlas merekeskkonna 
hea seisundi saavutamise ja säilitamise 
eesmärgiga peaks EMKF eelarve otsese 
täitmise raames edendama puhtaid ja heas 
seisundis meresid ning rakendama Euroopa 
strateegiat plasti kohta ringmajanduses, mis 
on välja töötatud komisjoni 16. jaanuari 
2016. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta 
ringmajanduses“14.

____________________________ ____________________________
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 
lk 19). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 
lk 19). 

12 Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

12 Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

14 COM(2018)0028 14 COM(2018)0028
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Gabriel Mato
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(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) säästva kalapüügi ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise 
edendamine;

(1) säästva kalapüügi ning mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise, 
taastamise ja säilitamise edendamine;
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Muudatusettepanek 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
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Raport A8-0176/0176
Gabriel Mato
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(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKFi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
6 140 000 000 eurot jooksevhindades.

1. EMKFi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
samal tasemel nagu ajavahemikul 2014–
2020 ehk 6 867 000 000 eurot 2018. aasta 
püsivhindades (st 7 739 000 000 eurot 
jooksevhindades). Vähemalt 25 % 
kõnealusest paketist eraldatakse käesoleva 
määruse artikli 4 esimese lõigu punktis 1 
kindlaks määratud prioriteedile nr 1.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 131 000 000 eurot Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile, Réunionile ja Saint-Martinile.

(c) 172 900 000 eurot Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile, Réunionile ja Saint-Martinile.
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Gabriel Mato
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) programmi panus ETR-kalapüügi 
vastu võitlemisse;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võib ELi toimimise 
lepingu I lisas loetletud kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse ELi toimimise lepingu 
artikleid 107, 108 ja 109, kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 108 lubada 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
eraldatusest, saarelisest asendist ja 
äärepoolseimast asukohast tulenevate 
eriliste piirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist nimetatud 
piirkondades kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete tootmis-, töötlemis- ja 
turustamissektorites.
Liikmesriigid võivad eraldada täiendavaid 
rahalisi vahendeid artiklis 21 osutatud 
hüvituskavade rakendamiseks. Sellisel 
juhul peavad nad teavitama komisjoni 
riigiabist, mille komisjon võib kõnealuste 
kavade osana kooskõlas käesoleva 
määrusega heaks kiita. Riigiabi, millest 
on teatatud, loetakse teatatuks ka ELi 
toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 
esimese lause tähenduses.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) kalapüük põhjatraaliga üle 200 
meetri sügavuses.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina artikli 13 punktist a võib 
äärepoolseimates piirkondades lõikes 1 
osutatud toetust anda ankurdatud 
peibutuspüügivahenditeks ainult juhul, 
kui need aitavad kaasa säästvale ja 
selekteerivale kalapüügile.
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