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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 12. juunil 2018. aastal uue õigusakti ettepaneku Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF) kohta aastateks 2021–2027. Kõnealuse fondi eesmärk on suunata 
liidu eelarvest vahendeid ühise kalanduspoliitika (ÜKP), liidu merenduspoliitika ja liidu 
ookeanide majandamise valdkonna rahvusvaheliste kohustuste toetamisse eelkõige kestliku 
arengu tegevuskava 2030 raames. 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostajana tänan komisjoni 
teatise eest, sest see on andnud hea lähtealuse, mille põhjal saavad kaasseadusandjad töötada 
ja optimaalsele kokkuleppele jõuda. Eelkõige tänan komisjoni fondi keskkonnamõju 
suurendamise eest, keskendudes mere ökosüsteemide kaitsele ja kavandades 30 % eraldamist 
eelarvest kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks, mis on kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe raames võetud kohustustega.

Samuti usun, et uus fond on tulemuslikum ja tõhusam tänu lihtsustamisele, subsidiaarsusele ja 
teiste fondidega kooskõlastamisele ning ühise kalanduspoliitika elluviimise suuremale 
toetamisele.

Kalapüük ja vesiviljelus toetavad toiduga kindlustatust ja elanike varustamist toiduainetega. 
Siiski impordib liit praegu üle 60 % kalandustoodetest ning sõltub suurel määral kolmandatest 
riikidest. Kõige olulisem ülesanne on ergutada inimesi tarbima ELi kala, mis vastab kõrgetele 
kvaliteedistandarditele ja millel on mõistlik hind. Sellega seoses peab vesiviljelus suurendama 
oma osakaalu ja kriitilist massi selles sektoris, kuna sellest tegevusest saadav kala moodustab 
praegu vaid 20 % Euroopa turgude kogumahust. 

Pidasin vajalikuks täiendada raportit muudatusettepanekutega, et seda kohandada ja 
paindlikumaks muuta eesmärgiga hoiduda liigse kahju tekitamisest kalalaevastikule ja võtta 
arvesse selle mitmekesisust liidus. 

Oluline on lisada ühismajandamise mõiste, mis on kutselise kalapüügi, harrastuspüügi ja 
vesiviljeluse korraldamise mehhanism, mille raames valitsused jagavad oma volitusi kohaliku 
kasutajaskonnaga ning kõigile osalistele antakse konkreetsed kohustused ja õigused seoses 
teabe ja otsuste tegemisega tegevuse juhtimisel. Ei tohi unustada, et eelkõige on 
kalapüügipiirkondade ja kalavarude säilimisest huvitatud kalurid ise, sest ilma kalata ei ole 
kalandust ega töökohti. Seepärast püüdsin muudatusettepanekuid tehes hoida võimalikult 
hästi tasakaalus keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. 

Usun, et lihtsustades ja selgitades liikmesriikidele neid tegevusi, mida on võimalik ellu viia 
EMKFi toel, muutub lihtsamaks majandamine, väheneb halduskoormus ning see aitab 
lõpptulemusena liidu merendussektoril ka liikuda kestliku arengu eesmärkide saavutamise 
suunas.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ajavahemikuks 2021–2027 tuleb 
kehtestada Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond. Kõnealuse fondi eesmärk 
peaks olema liidu eelarvest pärit vahendite 
suunamine ühise kalanduspoliitika (ÜKP), 
liidu merenduspoliitika ja liidu ookeanide 
majandamise valdkonna rahvusvaheliste 
kohustuste toetamisse. Kõnealuste 
vahenditega aidatakse kaasa eesmärkide 
saavutamisele järgmistes valdkondades: 
säästev kalapüük ja mere bioloogiliste 
ressursside kaitse, toiduga kindlustatus 
mereandidest valmistatud toodete 
pakkumise kaudu, säästva sinise majanduse 
arendamine ning heas seisukorras, ohutud, 
turvalised, puhtad ja säästvalt majandatud 
mered ja ookeanid.

(1) Ajavahemikuks 2021–2027 tuleb 
kehtestada Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond. Kõnealuse fondi eesmärk 
peaks olema liidu eelarvest pärit vahendite 
suunamine ühise kalanduspoliitika (ÜKP), 
merestrateegia raamdirektiivi, liidu 
merenduspoliitika ja liidu ookeanide 
majandamise valdkonna rahvusvaheliste 
kohustuste täielikku ja õigeaegsesse 
rakendamisse. Kõnealused vahendid on 
koos vastutustundlike 
kalanduspoliitikapõhimõtetega ühed 
peamised tegurid, millega aidatakse kaasa 
eesmärkide saavutamisele järgmistes 
valdkondades: säästev kalapüük ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitse, toiduga 
kindlustatus mereandidest valmistatud 
toodete pakkumise kaudu, säästva sinise 
majanduse arendamine ökoloogiliste 
võimaluste piires ning heas seisukorras, 
ohutud, turvalised, puhtad ja säästvalt 
majandatud mered ja ookeanid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana ja maailma suuruselt viienda 

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana ja maailma suuruselt viienda 
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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.

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 ja 
ökoloogiliste võimaluste piires arenev
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.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi eelarve peaks 
jooksevhindades olema 
6 140 000 000 eurot. EMKFi vahendid 
tuleks jagada eelarve jagatud, otseseks ja 
kaudseks täitmiseks. 5 311 000 000 eurot 
tuleks eraldada eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks ning 829 000 000 
eurot eelarve otsese ja kaudse täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks. Selleks et tagada 
eelkõige ÜKP eesmärkide saavutamise 
stabiilsus, peaks 2021–2027 programmitöö 
perioodi eelarve jagatud täitmise riiklike 
eraldiste määratlus tuginema EMKFi 
2014–2020 osakaaludele. Konkreetsed 
summad tuleks reserveerida 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
kontrolliks ja täitmise tagamiseks ning 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks 

(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi mitmeaastane
eelarve peaks jooksevhindades olema 
6 140 000 000 eurot. EMKFi vahendid 
tuleks jagada eelarve jagatud, otseseks ja 
kaudseks täitmiseks. 5 311 000 000 eurot 
tuleks eraldada eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks ning 829 000 000 
eurot eelarve otsese ja kaudse täitmise alla 
kuuluvaks toetuseks. Selleks et tagada 
eelkõige ÜKP eesmärkide saavutamise 
stabiilsus, peaks 2021–2027 programmitöö 
perioodi eelarve jagatud täitmise riiklike 
eraldiste määratlus tuginema EMKFi 
2014–2020 osakaaludele. Konkreetsed 
summad tuleks reserveerida 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
kontrolliks ja täitmise tagamiseks ning 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks 
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kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, samas kui püügitegevuse 
erakorraliseks peatamiseks ja püsivaks 
lõpetamiseks ettenähtud summasid tuleks 
piirata.

kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, samas kui püügitegevuse 
erakorraliseks peatamiseks ja püsivaks 
lõpetamiseks ettenähtud summasid tuleks 
piirata.

_________________ _________________

6 ELT C […], […], lk […]. 6 ELT C […], […], lk […].

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa merendussektor pakub 
tööd rohkem kui viiele miljonile inimesele 
ja loob aastas väärtust peaaegu 500 
miljardit eurot, kusjuures töökohtade 
loomise potentsiaal on veel suurem. 
Ülemaailmsest ookeanimajandusest saadav 
tulu on praegu hinnanguliselt 1,3 triljonit 
eurot ja see võiks 2030. aastaks rohkem kui 
kahekordistuda. Vajadus täita CO2-heitega 
seotud eesmärgid, suurendada 
ressursitõhusust ja vähendada sinise 
majanduse keskkonnajalajälge on olnud 
oluline innovatsioonistiimul teistes 
sektorites, nagu laevavarustus, laevaehitus, 
ookeanivaatlus, süvendamine, rannikualade 
kaitse ja merel toimuvad ehitustööd. 
Meremajanduse investeeringuid on 
rahastatud liidu struktuurifondidest, 
eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF) ning EMKFist. Sektori 
kasvupotentsiaali täitmiseks peab kasutama 
uusi investeerimisvahendeid, nagu 
InvestEU.

(9) Euroopa merendussektor pakub 
tööd rohkem kui viiele miljonile inimesele 
ja loob aastas väärtust peaaegu 500 
miljardit eurot, kusjuures töökohtade 
loomise potentsiaal on veel suurem, kuid
endiselt tuleks jälgida kalavarusid ja 
ülepüüki tuleks vältida sobivate 
meetmetega. Ülemaailmsest 
ookeanimajandusest saadav tulu on praegu 
hinnanguliselt 1,3 triljonit eurot ja see 
võiks 2030. aastaks rohkem kui 
kahekordistuda. Vajadus täita CO2-heitega 
seotud eesmärgid, suurendada 
ressursitõhusust ja vähendada sinise 
majanduse keskkonnajalajälge on olnud 
oluline innovatsioonistiimul teistes 
sektorites, nagu laevavarustus, laevaehitus, 
ookeanivaatlus, süvendamine, rannikualade 
kaitse ja merel toimuvad ehitustööd. 
Meremajanduse investeeringuid on 
rahastatud liidu struktuurifondidest, 
eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF) ning EMKFist. Sektori 
kasvupotentsiaali täitmiseks peab kasutama 
uusi investeerimisvahendeid, nagu 
InvestEU.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EMKF peaks tuginema neljale 
prioriteedile: säästva kalapüügi ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise 
edendamine; liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine konkurentsivõimelise ja 
säästva vesiviljeluse ja turgude kaudu; 
säästva sinise majanduse kasvu 
võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade soodustamine; 
rahvusvahelise ookeanide majandamise 
tugevdamine ning ohutute, turvaliste, 
puhaste ja säästvalt majandatud merede ja 
ookeanide tagamine. Neid prioriteete tuleks 
püüda saavutada eelarve jagatud, otsese ja
kaudse täitmise teel.

(10) EMKF peaks tuginema neljale 
ühise kalanduspoliitika eesmärkidega
täielikult kooskõlas olevale prioriteedile: 
säästva kalapüügi ja mere bioloogiliste 
ressursside kaitsmise edendamine; liidu 
toiduga kindlustatuse parandamine 
konkurentsivõimelise ja säästva 
vesiviljeluse ja turgude kaudu; säästva ja 
ökoloogiliste võimaluste piires areneva ja 
jõukaid rannikukogukondi soodustava
sinise majanduse kasvu võimaldamine; 
rahvusvahelise ookeanide majandamise 
tugevdamine ning ohutute, turvaliste, 
puhaste ja säästvalt majandatud merede ja 
ookeanide tagamine. Neid prioriteete tuleks 
püüda saavutada eelarve jagatud, otsese ja 
kaudse täitmise teel.

Muudatusettepanek 6

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 

(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 
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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.

vältida kahjulikku mõju kalavarude 
kaitsele ja ökosüsteemi seisundi 
halvenemist, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
üldine keeld. Lisaks peaksid laevastikuga 
seotud investeeringud ja hüvitised täielikult 
sõltuma nende kooskõlast ÜKP kaitse-
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võttes arvesse kliimamuutustega 
võitlemise tähtsust kooskõlas liidu 
kohustustega täita Pariisi kliimakokkulepet 
ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, tuleks 
käesoleva määrusega kaasa aidata 
kliimameetmete laiemale kajastamisele ja 
üldeesmärgi suunas liikumisele, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamiseks. 
Käesoleva määruse meetmetega tuleks 
suunata 30 % EMKFi üldisest 
rahastamispaketist kliimaeesmärkidele. 
Asjakohased meetmed selgitatakse välja 
EMKFi ettevalmistamisel ja rakendamisel 
ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 
hindamis- ja läbivaatamisprotsesside 
käigus.

(13) Võttes arvesse kliimamuutustega 
võitlemise tähtsust kooskõlas liidu 
kohustustega täita Pariisi kliimakokkulepet 
ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, tuleks 
käesoleva määrusega kaasa aidata 
kliimameetmete laiemale kajastamisele ja 
üldeesmärgi suunas liikumisele, et liidu 
eelarvekulutustest eraldataks 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamiseks. 
Käesoleva määruse meetmetega tuleks 
suunata 30 % EMKFi üldisest 
rahastamispaketist kliimaeesmärkidele. 
Asjakohased meetmed, sealhulgas 
projektid, mille eesmärk on kaitsta 
mererohuga kaetud alasid ja 
rannikuäärseid märgalasid kui olulisi 
CO2 sidujaid ja need taastada, selgitatakse 
välja EMKFi ettevalmistamisel ja 
rakendamisel ning neid hinnatakse uuesti 
asjakohaste hindamis- ja 
läbivaatamisprotsesside käigus.

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma viimases hindamisaruandes rõhutatakse, et arvesse 
tuleb võtta mitte ainult CO2 heitkoguste vähendamist, vaid ka CO2 atmosfäärist eemaldamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EMKF peaks aitama kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele. 
Kõnealust panust tuleks jälgida liidu 
keskkonnamarkerite rakendamise teel ning 
sellest tuleks korrapäraselt aru anda 
hindamiste ja iga-aastaste 
tulemusaruannete raames.

(14) EMKF peaks aitama kaasa liidu 
keskkonnaeesmärkide saavutamisele ÜKP 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2008/56/EÜ1a raames. Kõnealust 
panust tuleks jälgida liidu 
keskkonnamarkerite rakendamise teel ning 
sellest tuleks korrapäraselt aru anda 
hindamiste ja iga-aastaste 
tulemusaruannete raames.

_________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 
19).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 
(edaspidi „ÜKP määrus“)7 artiklile 42 
peaks EMKFi kaudu antav liidu finantsabi 
sõltuma ÜKP eeskirjade järgimisest. 
Toetusesaajate taotlusi, mis ei vasta ÜKP 
kohaldatavatele eeskirjadele, ei tohiks 
vastu võtta.

(15) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 
(edaspidi „ÜKP määrus“)7 artiklile 42 
peaks EMKFi kaudu antav liidu finantsabi 
sõltuma ÜKP eeskirjade ja asjakohaste 
ELi keskkonnaalaste õigusaktide
täielikust järgimisest. Liidu finantsabi 
tuleks anda ainult nendele ettevõtjatele ja 
liikmesriikidele, kes järgivad täielikult 
asjakohaseid õiguslikke kohustusi.
Toetusesaajate taotlusi, mis ei vasta ÜKP 
kohaldatavatele eeskirjadele, ei tohiks 
vastu võtta.

_________________ _________________

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, 
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millega muudetakse nõukogu määruseid 
(EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 
639/2004 ning nõukogu otsus 
2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 
22).

millega muudetakse nõukogu määruseid 
(EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 
639/2004 ning nõukogu otsus 
2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 
22).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruses (EL) nr 1380/2013 
osutatud ÜKP eritingimustega 
tegelemiseks ja ÜKP eeskirjade järgimisele 
kaasaaitamiseks tuleks kehtestada 
määruses (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
edasilükkamise, peatamise ja 
finantskorrektsioonide eeskirjade 
lisasätted. Kui liikmesriik või toetusesaaja 
ei ole täitnud oma ÜKP kohustusi või kui 
komisjonil on tõendeid, mis viitavad 
sellisele täitmata jätmisele, peaks 
komisjonil olema ettevaatusabinõuna õigus 
maksetähtaegu edasi lükata. Lisaks 
maksetähtaegade edasilükkamise 
võimalusele ja selleks, et vältida ilmset 
riski maksta välja rahastamiskõlbmatuid 
kulusid, peaks komisjonil olema õigus 
peatada maksed ja kehtestada 
finantskorrektsioonid juhul, kui liikmesriik 
on jätnud ÜKP eeskirjad olulisel määral 
täitmata.

(16) Määruses (EL) nr 1380/2013 
osutatud ÜKP eritingimustega 
tegelemiseks ja ÜKP eeskirjade täielikule
järgimisele kaasaaitamiseks tuleks 
kehtestada määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
edasilükkamise, peatamise ja 
finantskorrektsioonide eeskirjade 
lisasätted. Kui liikmesriik või toetusesaaja 
ei ole täitnud oma ÜKP kohustusi või kui 
komisjonil on tõendeid, mis viitavad 
sellisele täitmata jätmisele, peaks 
komisjonil olema ettevaatusabinõuna õigus 
maksetähtaegu edasi lükata. Lisaks 
maksetähtaegade edasilükkamise 
võimalusele ja selleks, et vältida ilmset 
riski maksta välja rahastamiskõlbmatuid 
kulusid, peaks komisjonil olema õigus
peatada maksed ja kehtestada 
finantskorrektsioonid juhul, kui liikmesriik 
on jätnud ÜKP eeskirjad olulisel määral 
täitmata.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Viimasel paaril aastal on ÜKP 
raames palju ära tehtud kalavarude 

(17) Viimasel paaril aastal on ÜKP 
võtnud meetmeid selleks, et viia kalavarud
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taastamisel jätkusuutlikule tasemele, liidu 
kalatööstuse kasumlikkuse suurendamisel
ja mereökosüsteemide kaitsel. ÜKP 
sotsiaal-majanduslike ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisel esineb 
siiski jätkuvalt märkimisväärseid 
probleeme. Nende lahendamine nõuab 
jätkuvat toetust ka pärast 2020. aastat, eriti 
merebasseinides, kus edusammud on olnud 
tagasihoidlikumad.

jätkusuutlikule tasemele, suurendada liidu 
kalatööstuse kasumlikkust ja kaitsta 
mereökosüsteeme. ÜKP sotsiaal-
majanduslike ja keskkonnaeesmärkide
täielikul saavutamisel esineb siiski 
jätkuvalt märkimisväärseid probleeme, 
sealhulgas õiguslik kohustus taastada ja 
hoida kõigi kalavarude populatsioonide 
biomass maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikust kõrgemal 
tasemel. Nende lahendamine nõuab 
jätkuvat toetust ka pärast 2020. aastat, eriti 
merebasseinides, kus edusammud on olnud 
tagasihoidlikumad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kalapüügil on oluline roll liidu 
paljude mereäärsete kogukondade elatuses 
ja kultuuripärandis, eriti seal, kus on tähtis 
osa väikesemahulisel rannapüügil. Kuna 
paljudes kalurikogukondades küündib 
keskmine vanus üle 50, kujutab 
põlvkondade vahetus ja tegevuse 
mitmekesistamine endast jätkuvalt 
probleemi.

(18) Kalapüügil on oluline roll liidu 
paljude mereäärsete ja saartel asuvate
kogukondade elatuses ja kultuuripärandis, 
eriti seal, kus on tähtis osa 
väikesemahulisel rannapüügil. Kuna 
paljudes kalurikogukondades küündib 
keskmine vanus üle 50, kujutab 
põlvkondade vahetus ja tegevuse 
mitmekesistamine endast jätkuvalt 
probleemi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kutselises ja harrastuskalapüügis 
ning vesiviljeluses ühismajandamise 
mehhanismide rakendamine soodustab 
ÜKP eesmärkide saavutamist, sest selles 
osalevad otseselt kaasatud sidusrühmad, 
nagu haldusasutused, kalandus- ja 
vesiviljelussektor, teadusringkonnad ja 
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kodanikuühiskond, ning otsuste tegemisel 
tuginetakse vastutuse õiglasele jaotusele 
ja paindlikule majandamisele, mis 
põhineb teadmistel, teabel ja 
otsesuhtlusel. EMKF peaks toetama 
kõnealuste mehhanismide rakendamist 
kohalikul tasandil.

Selgitus

Ühismajandamise mudel on kõige tulemuslikum biomajandusliku majandamise kontekstis, 
mille puhul järgitakse ökosüsteemi hoidmise põhimõtet ja ettevaatusprintsiipi. See mudel 
peaks andma vahendid, millega on võimalik reaalajas reageerida paindliku majandamise 
muutuvatele tingimustele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) EMKFi eesmärk peaks olema ÜKP 
keskkonna-, majanduslike, sotsiaalsete ja 
tööhõive-eesmärkide saavutamine, nagu on 
sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2. Sellise toetusega tuleks tagada, et 
püügitegevus on keskkonna seisukohast 
pikaajaliselt jätkusuutlik ning seda 
majandatakse viisil, mis on kooskõlas 
majandusliku, sotsiaalse ja tööhõivealase 
kasu saavutamise ja toiduvarude 
kättesaadavuse toetamise eesmärkidega.

(19) EMKF peaks aitama kaasa ÜKP 
keskkonna-, majanduslike, sotsiaalsete ja 
tööhõive-eesmärkide saavutamisele, nagu 
on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2. Sellise toetusega tuleks tagada, et 
püügitegevus on keskkonna seisukohast 
pikaajaliselt jätkusuutlik ning seda 
majandatakse viisil, mis on kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 1380/2013 artikli 2 
lõikes 2 sätestatud eesmärkidega, millega 
aidatakse kaasa majandusliku, sotsiaalse ja 
tööhõivealase kasu saavutamisele ja 
toiduvarude kättesaadavusele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EMKFist antava toetuse eesmärk 
peaks olema saavutada maksimaalsel 
jätkusuutlikul saagikusel põhinev säästev 

(20) EMKFist antava toetusega tuleks 
aidata kaasa selle õigusliku kohustuse 
õigeaegsele täitmisele, mis puudutab kõigi 
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kalapüük ja seda säilitada ning 
minimeerida kalapüügi negatiivset mõju
mereökosüsteemile. Kõnealune toetus 
peaks hõlmama ka innovatsiooni ja 
investeeringuid vähese mõjuga, 
kliimamuutustele vastupanuvõimelistesse 
ning vähese CO2-heitega püügiviisidesse ja 
-tehnikatesse.

kalavarude populatsioonide taastamist 
sellisel biomassi tasemel, mille puhul on 
võimalik saavutada maksimaalne 
jätkusuutlik saagikus, ja nende 
säilitamist, ning kalapüügi 
mereökosüsteemile avalduva negatiivse 
mõju minimeerimisele ja võimaluse korral 
selle kaotamisele. Kõnealune toetus peaks 
hõlmama ka innovatsiooni ja 
investeeringuid vähese mõjuga, 
kliimamuutustele vastupanuvõimelistesse 
ning vähese CO2-heitega püügiviisidesse ja 
-tehnikatesse, ning peaks välistama kõik 
investeeringud elektriimpulssi 
kasutavatesse kalapüügimeetoditesse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Lossimiskohustus on ÜKP peamisi 
probleeme. See on valdkonna 
kalapüügiviise märkimisväärselt 
muutnud, tuues mõnikord kaasa 
märkimisväärse rahalise kulu. Seetõttu 
peaks olema võimalik EMKFist toetada 
innovatsiooni ja investeeringuid, millega 
aidatakse kaasa lossimiskohustuse 
rakendamisele, kusjuures abi osatähtsuse 
määr peaks olema kõrgem kui teistsuguste 
toimingute puhul (näiteks investeeringud 
selektiivsetesse püügivahenditesse), 
parandatakse sadamataristut ja turustatakse 
soovimatult püütud kalu. Selleks et 
leevendada lossimiskohustusest 
põhjustatud püüki piiravate liikide mõju, 
tuleks ette näha ka abi ülemmäär 100 % 
liikmesriikide vahel kalapüügivõimaluste 
vahetamise (edaspidi „kvootide 
vahetamine“) läbipaistvate süsteemide 
väljatöötamiseks, arendamiseks, seireks, 
hindamiseks ja haldamiseks.

(21) Lossimiskohustus on õiguslik 
kohustus ning ÜKP peamisi eesmärke. 
Tänu sellele on selles valdkonnas 
lõpetatud keskkonna seisukohalt 
lubamatu lossimine ning saavutatud 
olulised muutused kalapüügiviisides, 
tuues mõnikord kaasa märkimisväärse 
rahalise kulu. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid kasutama EMKFd, et 
pakkuda maksimaalset toetust 
innovatsioonile ja investeeringutele, 
millega aidatakse kaasa lossimiskohustuse 
täielikule ja õigeaegsele rakendamisele, 
kusjuures abi osatähtsuse määr peaks 
olema oluliselt kõrgem kui teistsuguste
toimingute puhul (näiteks investeeringud 
selektiivsetesse püügivahenditesse ning 
ajalistesse ja ruumilistesse selektiivsuse 
suurendamise meetmetesse), parandatakse 
sadamataristut ja turustatakse soovimatult 
püütud kalu. Selleks et leevendada 
lossimiskohustusest põhjustatud püüki 
piiravate liikide mõju, tuleks ette näha ka 
abi ülemmäär 100 % liikmesriikide vahel 
kalapüügivõimaluste vahetamise (edaspidi 
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„kvootide vahetamine“) läbipaistvate 
süsteemide väljatöötamiseks, 
arendamiseks, seireks, hindamiseks ja 
haldamiseks.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lossimiskohustuse kohaldamist 
tuleks jälgida võrdselt kõigi puhul, alates 
väikestest kuni suurte kalalaevadeni, 
kõigis liidu liikmesriikides.

Selgitus

Väikesemahulise püügiga Iirimaal ja mujal tegelevad kalurid kaebavad pidevalt ja 
järjekindlalt selle üle, et kuna nad kalastavad enamasti ranniku lähedal, on nad 
inspekteerimisel ja karistamisel kõige lihtsamad sihtmärgid, Kuna suurematele laevadele on 
raskem juurde pääseda, on neid ka raskem kontrollida.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et parandada tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimusi, energiatõhusust ja 
püügi kvaliteeti, võib EMKFist toetada 
innovatsiooni ja investeeringuid 
kalalaevade pardal. Sellise toetuse 
tulemusel ei tohiks aga suureneda 
püügivõimsus ega võimekus leida kala, 
samuti ei tohiks seda anda lihtsalt liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt 
kohustuslike nõuete täitmise eest. Ilma 
ettekirjutavate meetmeteta ülesehituse 
korral peaks kõnealuste investeeringute 
täpsete rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
kindlaksmääramine sõltuma 
liikmesriikidest. Kalalaevade tervishoiu-, 

(22) Selleks et parandada tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimusi, energiatõhusust ja 
püügi kvaliteeti ning konkreetsete 
tervishoiuga seotud aspektide toetamist, 
võib EMKFist toetada innovatsiooni ja 
investeeringuid kalalaevade pardal. Sellise 
toetuse tulemusel ei tohiks aga suureneda 
püügivõimsus ega võimekus leida kala, 
samuti ei tohiks seda anda lihtsalt liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt 
kohustuslike nõuete täitmise eest. Ilma 
ettekirjutavate meetmeteta ülesehituse 
korral peaks kõnealuste investeeringute ja 
toetamist puudutavate täpsete 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
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ohutus- ja töötingimuste puhul tuleks 
lubada teistest toimingutest kõrgemat abi 
osatähtsuse määra.

kindlaksmääramine sõltuma 
liikmesriikidest. Kalalaevade tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimuste puhul tuleks 
lubada teistest toimingutest kõrgemat abi 
osatähtsuse määra.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Väikesemahuline rannapüük 
toimub kalalaevadega, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid. Selles sektoris tegutseb 
peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu 
poole kalandussektori tööhõivest. 
Väikesemahulise rannapüügi sektori 
ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest 
sissetulekuallikast. Seetõttu tuleks EMKFi 
rakendamisel võimaldada nende 
sooduskohtlemist 100 % abi osatähtsuse 
määraga, sealhulgas kontrolli ja täitmise 
tagamisega seotud tegevuse eest, 
eesmärgiga soodustada säästvaid 
kalapüügitavasid. Samuti tuleks toetuse 
teatavad valdkonnad reserveerida 
väikesemahulisele püügile laevastiku 
segmendis, kus püügivõimsus on 
tasakaalus olemasolevate 
kalapüügivõimalustega, nt kasutatud laeva 
ostmiseks ja laevamootori asendamiseks 
või moderniseerimiseks. Peale selle 
peaksid liikmesriigid lisama oma 
programmi väikesemahulise rannapüügi 
tegevuskava, mille täitmist tuleks jälgida 
näitajate alusel, millele tuleks kehtestada 
vahe-eesmärgid ja sihttasemed.

(28) Väikesemahuline rannapüük 
toimub kalalaevadega, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid. Selles sektoris tegutseb 
peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu 
poole kalandussektori tööhõivest. 
Väikesemahulise rannapüügi sektori 
ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest 
sissetulekuallikast. Seetõttu tuleks EMKFi 
rakendamisel võimaldada nende 
sooduskohtlemist 100 % abi osatähtsuse 
määraga, sealhulgas kontrolli ja täitmise 
tagamisega seotud tegevuse eest, 
eesmärgiga soodustada säästvaid 
kalapüügitavasid kooskõlas ÜKP 
eesmärkidega. Samuti tuleks toetuse 
teatavad valdkonnad reserveerida 
väikesemahulisele püügile laevastiku 
segmendis, kus püügivõimsus on 
tasakaalus olemasolevate 
kalapüügivõimalustega, nt kasutatud laeva 
ostmiseks ja laevamootori asendamiseks 
või moderniseerimiseks, ning noortele 
kaluritele. Peale selle peaksid liikmesriigid 
lisama oma programmi väikesemahulise 
rannapüügi tegevuskava, mille täitmist 
tuleks jälgida näitajate alusel, millele 
tuleks kehtestada vahe-eesmärgid ja 
sihttasemed.

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kalapüük ja vesiviljelus toetavad 
toiduga kindlustatust ja elanike varustamist 
toiduainetega. Ometi impordib liit praegu 
rohkem kui 60 % oma kalapüügitoodete 
tarnest ja on seetõttu suures sõltuvuses 
kolmandatest riikidest. Liidus rangete 
kvaliteedistandardite kohaselt toodetud ja 
tarbijatele taskukohaste hindadega 
kättesaadava kalavalgu tarbimise 
soodustamine on oluline ülesanne.

(31) Kalapüük ja säästev vesiviljelus 
toetavad toiduga kindlustatust ja elanike 
varustamist toiduainetega. Ometi impordib 
liit praegu rohkem kui 60 % oma 
kalapüügitoodete tarnest ja on seetõttu 
suures sõltuvuses kolmandatest riikidest. 
Liidus rangete kvaliteedistandardite 
kohaselt toodetud ja tarbijatele 
taskukohaste hindadega kättesaadava 
kalavalgu tarbimise soodustamine on 
oluline ülesanne.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) EMKFist peaks olema võimalik 
toetada vesiviljeluse, sealhulgas magevee 
vesiviljeluse edendamist ja kestlikku 
arengut veeloomade ja -taimede 
kasvatamiseks toidu ja muu tooraine 
tootmise nimel. Mõnes liikmesriigis 
kasutatakse jätkuvalt keerukaid 
haldusmenetlusi, näiteks alale juurdepääsu 
piiranguid ja koormavad loamenetlusi, 
mille tõttu sektoril on keeruline parandada 
kasvatatud toodete kuvandit ja 
konkurentsivõimet. Toetus peaks olema 
kooskõlas vesiviljeluse arendamist 
käsitlevate mitmeaastaste riiklike 
strateegiakavadega, mis on koostatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 alusel. 
Eelkõige peaks olema toetuskõlblik 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, tulusate 
investeeringute, innovatsiooni, 
kutseoskuste omandamise, töötingimuste 
parandamise ning oluliste maa ja 
loodusvarade majandamise teenuste 
osutamise kompensatsioonimeetmete 
toetamine. Toetuskõlblikud peaksid olema 

(32) EMKFist peaks olema võimalik 
toetada vesiviljeluse edendamist ja 
kestlikku arengut, sealhulgas magevee 
vesiviljelust ning vesiviljeluse kaitsmist 
invasiivsete võõrliikide ja haiguste eest,
veeloomade ja -taimede kasvatamiseks 
toidu ja muu tooraine tootmise nimel. 
Mõnes liikmesriigis kasutatakse jätkuvalt 
ülemääraselt keerukaid haldusmenetlusi, 
näiteks alale juurdepääsu piiranguid ja 
koormavad loamenetlusi, mille tõttu 
sektoril on asjatult keeruline parandada 
kasvatatud toodete kuvandit ja 
konkurentsivõimet. Toetus peaks olema 
kooskõlas vesiviljeluse arendamist 
käsitlevate mitmeaastaste riiklike 
strateegiakavadega, mis on koostatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 alusel. 
Eelkõige peaks olema toetuskõlblik 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, tulusate 
investeeringute, innovatsiooni, 
vesiviljelusele tõsist kahju tekitavate 
konkreetsete haiguste ja invasiivsete 
võõrliikide tõrjumise, kutseoskuste 
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ka rahvatervise meetmed, vesiviljeluse 
varude kindlustamise kavad ning 
loomatervise ja loomade heaolu valdkonna
meetmed. Tulusate investeeringute puhul 
tuleks toetust anda siiski vaid 
rahastamisvahendite ja InvestEU kaudu, 
mis pakuvad turgudel suuremat 
võimendust ja on seetõttu sektori 
rahastamisprobleemide lahendamisel 
toetustest asjakohasemad.

omandamise, töötingimuste parandamise 
ning oluliste maa ja loodusvarade 
majandamise teenuste osutamise 
kompensatsioonimeetmete toetamine. 
Toetuskõlblikud peaksid olema ka 
rahvatervise meetmed, vesiviljeluse varude 
kindlustamise kavad ning loomatervise ja 
loomade heaolu valdkonna meetmed. 
Tulusate investeeringute puhul tuleks 
toetust anda siiski vaid 
rahastamisvahendite ja InvestEU kaudu, 
mis pakuvad turgudel suuremat 
võimendust ja on seetõttu sektori 
rahastamisprobleemide lahendamisel 
toetustest asjakohasemad.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 12. juuni 2018. aasta resolutsiooniga „Liikumine 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord 
ja tulevased väljakutsed“ (2017/2118(INI)).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Toiduga kindlustatus sõltub 
tõhusatest ja hästi korraldatud turgudest, 
mis parandavad tarneahela, aga ka tarbijate 
teavitamise läbipaistvust, stabiilsust, 
kvaliteeti ja mitmekesisust. Selleks võib 
EMKFist toetada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1379/2013 (edaspidi „ühise 
turukorralduse määrus“)15 eesmärkidele. 
Eelkõige peaks olema võimalik toetada 
tootjaorganisatsioonide asutamist, tootmis-
ja turustamiskavade rakendamist, uute 
turuväljundite edendamist ning turuteabe 
arendamist ja levitamist.

(33) Toiduga kindlustatus sõltub 
merekeskkonna kaitsest, kalavarude 
kestlikust majandamisest, ÜKP täielikust 
rakendamisest, tõhusatest ja hästi 
korraldatud turgudest, mis parandavad 
tarneahela, aga ka tarbijate teavitamise 
läbipaistvust, stabiilsust, kvaliteeti ja 
mitmekesisust. Selleks võib EMKFist 
toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
turustamist vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 
(edaspidi „ühise turukorralduse määrus“)15

eesmärkidele. Eelkõige peaks olema 
võimalik toetada tootjaorganisatsioonide 
asutamist, tootmis- ja turustamiskavade 
rakendamist, uute turuväljundite 
edendamist ning turuteabe arendamist ja 
levitamist.
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_________________ _________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, millega muudetakse 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja 
(EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse kohta, millega muudetakse 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja 
(EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Töökohtade loomine 
rannikupiirkondades oleneb säästva sinise 
majanduse kohalikult juhitud arengust, mis 
taastab nende piirkondade sotsiaalse 
struktuuri. Ookeanitööstuse ja -teenuste 
tulemused edestavad ilmselt 
maailmamajanduse kasvu ning annavad 
2030. aastaks suure panuse nii tööhõivesse 
kui ka majanduskasvu. Sinise majanduse 
kasvu jätkusuutlikkus sõltub 
innovatsioonist ja investeeringutest uutes 
merendusvaldkondades ja biomajanduses 
(sh säästva turismi mudelid, ookeanipõhine 
taastuvenergia, innovaatiline tipptasemel 
laevaehitus ja uued sadamateenused), mis 
võivad luua töökohti ja edendada samal 
ajal kohalikku arengut. Avaliku sektori 
investeeringud säästvasse sinisesse 
majandusse peaksid sisalduma kogu liidu 
eelarves, kuid EMKF peaks keskenduma 
konkreetselt säästva sinise majanduse 
arengut võimaldavate tingimuste loomisele 
ja kitsaskohtade kõrvaldamisele, et 
soodustada investeerimist ning uute 
turgude ja tehnoloogialahenduste või 
teenuste arendamist. Säästva sinise 
majanduse arendamist tuleks toetada 
eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise 
kaudu.

(35) Töökohtade loomine 
rannikupiirkondades ja saartel oleneb 
säästva sinise majanduse kohalikult juhitud 
arengust, mis taastab nende piirkondade 
sotsiaalse struktuuri. Ookeanitööstuse ja -
teenuste tulemused edestavad ilmselt 
maailmamajanduse kasvu ning annavad 
2030. aastaks suure panuse nii tööhõivesse 
kui ka majanduskasvu. Sinise majanduse 
kasvu jätkusuutlikkus sõltub 
innovatsioonist ja investeeringutest uutes 
merendusvaldkondades ja biomajanduses 
(sh säästva turismi mudelid, ookeanipõhine 
taastuvenergia, innovaatiline tipptasemel 
laevaehitus ja uued sadamateenused), mis 
võivad luua töökohti ja edendada samal 
ajal kohalikku arengut. Avaliku sektori 
investeeringud säästvasse sinisesse 
majandusse peaksid sisalduma kogu liidu 
eelarves, kuid EMKF peaks keskenduma 
konkreetselt säästva sinise majanduse 
arengut võimaldavate tingimuste loomisele 
ja kitsaskohtade kõrvaldamisele, et 
soodustada investeerimist ning uute 
turgude ja tehnoloogialahenduste või 
teenuste arendamist. Säästva sinise 
majanduse arendamist tuleks toetada 
eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise 
kaudu.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Eelarve jagatud täitmise raames 
peaks olema võimalik EMKFist toetada 
säästvat sinist majandust andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise kaudu, 
et parandada teadmisi merekeskkonna 
seisundi kohta. Selle toetuse eesmärk peaks 
olema direktiivi 92/43/EMÜ ja direktiivi 
2009/147/EÜ nõuete täitmine, mereruumi 
planeerimise toetamine ning andmete 
kvaliteedi parandamine ning andmete 
suurem jagamine Euroopa merevaatlus- ja 
andmevõrgu kaudu.

(37) Eelarve jagatud täitmise raames 
peaks olema võimalik EMKFist toetada 
säästvat ja ökoloogiliste võimaluste piires 
arenevat sinist majandust andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise kaudu, 
et parandada teadmisi merekeskkonna 
seisundi kohta. Selle toetuse eesmärk peaks 
olema direktiivi 92/43/EMÜ ja direktiivi 
2009/147/EÜ nõuete täitmine, mereruumi 
planeerimise toetamine ning andmete 
kvaliteedi parandamine ning andmete 
suurem jagamine Euroopa merevaatlus- ja 
andmevõrgu kaudu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Liit on ülemaailmse osalejana 
võtnud kindlalt kohustuse edendada 
rahvusvahelist ookeanide majandamist 
kooskõlas 10. novembri 2016. aasta 
ühisteatisega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Rahvusvaheline ookeanide 
majandamine: meie ookeanide tulevikku 
hõlmav kava“17. Liidu ookeanide 
majandamise poliitika on uus poliitika, mis 
hõlmab ookeane integreeritult. 
Rahvusvaheline ookeanide majandamine 
on keskse tähtsusega nii kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ja eelkõige kestliku 
arengu 14. eesmärgi („kaitsta ja säästvalt 
kasutada ookeane, meresid ja 
mereressursse, et saavutada säästev areng“) 
saavutamisel kui ka tulevastele põlvedele 
ohutute, turvaliste, puhaste ja säästvalt 

(40) Liit on ülemaailmse osalejana 
võtnud kindlalt kohustuse edendada 
rahvusvahelist ookeanide majandamist 
kooskõlas 10. novembri 2016. aasta 
ühisteatisega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Rahvusvaheline ookeanide 
majandamine: meie ookeanide tulevikku 
hõlmav kava“ 17. Liidu ookeanide 
majandamise poliitika on uus poliitika, mis 
hõlmab ookeane integreeritult. 
Rahvusvaheline ookeanide majandamine 
on keskse tähtsusega nii kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ja eelkõige kestliku 
arengu 14. eesmärgi („kaitsta ja säästvalt 
kasutada ookeane, meresid ja 
mereressursse, et saavutada säästev areng“) 
saavutamisel kui ka tulevastele põlvedele 
ohutute, turvaliste, puhaste ja säästvalt 
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majandatavate merede ja ookeanide 
kindlustamisel. Liit peab täitma need 
rahvusvahelised kohustused ja olema 
parema rahvusvahelise ookeanide 
majandamise juhtiv jõud kahepoolsel, 
piirkondlikul ja mitmepoolsel tasandil, 
sealhulgas selleks, et ebaseaduslikku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüüki 
ennetada, ära hoida ja lõpetada, täiustada 
rahvusvahelise ookeanide majandamise 
raamistikku, vähendada ookeanide ja 
merede koormust, luua tingimused säästva 
sinise majanduse arenguks ning tugevdada 
rahvusvahelisi ookeaniuuringuid ja -
andmeid.

majandatavate merede ja ookeanide 
kindlustamisel. Liit peab täitma need 
rahvusvahelised kohustused ja olema 
parema rahvusvahelise ookeanide 
majandamise liikuma panev ja juhtiv jõud 
kahepoolsel, piirkondlikul ja mitmepoolsel 
tasandil, sealhulgas selleks, et 
ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüüki ennetada, ära hoida ja lõpetada, 
täiustada rahvusvahelise ookeanide 
majandamise raamistikku, vähendada 
ookeanide ja merede koormust, luua 
tingimused säästva sinise majanduse 
arenguks ning tugevdada rahvusvahelisi 
ookeaniuuringuid ja -andmeid.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Kehtiva EMKFi maksemenetlus on 
tunnistatud puudulikuks, sest neli aastat 
pärast kohaldamist on fondist kasutatud 
ainult 11 %. Menetlust tuleks parandada, 
et kiirendada maksete tegemist 
toetusesaajale, eriti üksikisikute või 
perekondade puhul.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Vastavalt määrusele (EL) nr 
[määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju], 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/201319, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9520, 

(47) Vastavalt määrusele (EL) nr 
[määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju], 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL, Euratom) nr 883/201319, nõukogu 
määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9520, 
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nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9621 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193922 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumiste, sh 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige võiks Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada
uurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle 
ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. 
Vastavalt nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 võiks Euroopa Prokuratuur 
uurida pettusi ja muid õiguserikkumisi, 
mis mõjutavad liidu finantshuve, ja esitada
nende kohta süüdistusi, nagu on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga (EL) 2017/137123. Määruse 
(EL) nr [määrus, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju] kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et EMKFi 
haldamisel ja rakendamisel kaitstakse liidu 
finantshuve vastavalt määrusele (EL) nr 
[määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju] ja 
määrusele (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted].

nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 
2185/9621 ja nõukogu määrusele (EL) 
2017/193922 tuleb liidu finantshuve kaitsta 
proportsionaalsete meetmetega, mis 
hõlmavad õigusnormide rikkumiste, sh 
pettuste ärahoidmist, avastamist, 
korrigeerimist ja uurimist, kaotatud, 
alusetult väljamakstud või ebaõigesti 
kasutatud summade tagasinõudmist ja 
vajaduse korral halduskaristuste 
kehtestamist. Eelkõige peaks Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) korraldama 
uurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle 
ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu 
määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele 
ja neis määrustes sätestatud korras, et teha 
kindlaks, kas on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve 
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.
Vastavalt nõukogu määrusele (EL) 
2017/1939 peaks Euroopa Prokuratuur 
uurima pettusi ja muid õiguserikkumisi, 
mis mõjutavad liidu finantshuve, ja 
esitama nende kohta süüdistusi, nagu on 
ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137123. 
Määruse (EL) nr [määrus, mis käsitleb 
liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju] kohaselt peab iga isik või 
üksus, kes saab liidu rahalisi vahendeid, 
tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult 
koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, 
Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa 
Kontrollikojale vajalikud õigused ja 
juurdepääsu ning tagama, et kolmandad 
isikud, kes on kaasatud liidu vahendite 
haldamisse, annaksid samaväärsed õigused. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et EMKFi 
haldamisel ja rakendamisel kaitstakse liidu 
finantshuve vastavalt määrusele (EL) nr 
[määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju] ja 
määrusele (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted].

_________________ _________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
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septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 
248, 18.9.2013, lk 1).

20 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

20 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 
määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 
ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 
L 312, 23.12.1995, lk 1).

21 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

21 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

22 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

22 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et parandada liidu rahaliste 
vahendite kasutamise läbipaistvust ja 
nende finantsjuhtimise usaldusväärsust, 
eelkõige tugevdades avalikkuse kontrolli 
raha kasutamise üle, tuleks teatavad
andmed EMKFist rahastatavate meetmete 
kohta avaldada liikmesriigi veebisaidil 
vastavalt määrusele (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted]. Kui 

(48) Selleks et parandada liidu rahaliste 
vahendite kasutamise läbipaistvust ja 
nende finantsjuhtimise usaldusväärsust, 
eelkõige tugevdades avalikkuse kontrolli 
raha kasutamise üle, tuleks kõik andmed 
EMKFist rahastatavate meetmete kohta 
avaldada liikmesriigi veebisaidil vastavalt 
määrusele (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted]. Kui liikmesriik 
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liikmesriik avaldab teavet EMKFist 
rahastatavate meetmete kohta, tuleb täita 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL) 2016/67924 sätestatud isikuandmete 
kaitse eeskirju.

avaldab teavet EMKFist rahastatavate 
meetmete kohta, tuleb täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2016/67924 sätestatud isikuandmete kaitse 
eeskirju.

_________________ _________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „tulusad vesiviljelusinvesteeringud“ 
– investeeringud vesiviljelussektori 
tootmisrajatiste ehitamisse, laiendamisse ja 
moderniseerimisse või varustusse;

(12) „tulusad vesiviljelusinvesteeringud“ 
– investeeringud vesiviljelussektori 
tootmisrajatiste ehitamisse, laiendamisse ja 
moderniseerimisse, innovatsiooni või 
varustusse;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „säästev sinine majandus“ – kogu 
ookeanide, merede, kallaste ja 
siseveeteedega seotud valdkondlik ja 
valdkondadeülene majandustegevus ühtsel 
turul, mis hõlmab liidu äärepoolseimaid 
piirkondi ja sisemaariike, sealhulgas uusi 
sektoreid ning turuväliseid kaupu ja 
teenuseid ning mis on kooskõlas liidu 
keskkonnaõigusaktidega.

(15) „säästev sinine majandus“ – kogu 
ookeanide, merede, kallaste ja 
siseveeteedega seotud valdkondlik ja 
valdkondadeülene ökoloogiliste võimaluste 
piires tehtav majandustegevus ühtsel turul, 
mis hõlmab liidu äärepoolseimaid 
piirkondi ja sisemaariike, sealhulgas uusi 
sektoreid ning turuväliseid kaupu ja 
teenuseid ning mis on kooskõlas liidu 
keskkonnaõigusaktidega, et taastada ja 
säilitada mereökosüsteeme ning kaitsta 
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hapraid loodusvarasid, kaupu ja 
teenuseid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „ühismajandamine“ –
partnerluskokkulepe, mille raames 
jagavad valitsused, kohalik kasutajaskond 
(kalurid), välised esindajad 
(valitsusvälised organisatsioonid, 
teadusasutused) ning mõnikord ka muud 
kalandusega tegelevad ja rannikute 
loodusvarasid kasutavad sidusrühmad 
(laevaomanikud, kalakauplejad, 
krediidiasutused või rahastajad, 
turismitööstus jne) kalavarude 
majandamist puudutavate otsuste 
tegemisel vastutust ja pädevust.

Selgitus

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) määratlus FAO terminiportaalist 
http://www.fao.org/faoterm/en/.

Muudatusettepanek 32

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 ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise 
edendamine, võttes arvesse sotsiaal-
majanduslikke aspekte;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2



AD\1169823ET.docx 25/45 PE627.712v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine konkurentsivõimelise ja 
säästva vesiviljeluse ja turgude kaudu;

(2) liidu toiduohutuse ja toiduga 
kindlustatuse parandamine 
konkurentsivõimelise ja säästva 
vesiviljeluse ja turgude kaudu;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) säästva sinise majanduse kasvu 
võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade soodustamine;

(3) Säästva sinise majanduse kasvu
võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade ja 
kalanduspiirkondade soodustamine;

Muudatusettepanek 35

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

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähemalt 15 % liikmesriigi kohta 
eraldatud liidu rahalisest toetusest 
eraldatakse artiklites 19 ja 20 osutatud 
toetusvaldkondadele. Liidu vetele 
juurdepääsuta liikmesriigid võivad 
taotleda seoses nende kontrolli- ja 
andmekogumisülesannetega väiksemat 
protsendimäära.

välja jäetud
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Selgitus

Toetuste eraldamine tuleks määrata kindlaks vastavalt iga liikmesriigi tuvastatud vajadustele. 
Liigne eraldamine tooks kaasa kasutamata vahendid või ebavajalikud kulutused.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik rahalised vahendid, mida ei 
kasutata ära kontrolli ja andmekogumist 
käsitlevate artiklite 19 ja 20 alusel, võib 
ümber jaotada Euroopa 
Kalanduskontrolli Ametile.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalavarude säästva kasutamise ja
säästva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia;

(a) kalavarude säästva kasutamise ning
säästva ja ökoloogiliste võimaluste piires 
areneva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon koostab iga merebasseini 
kohta analüüsi, milles märgitakse ära selle 
ühised tugevused ja nõrkused määruse 
(EL) nr 1380/2013 artiklis 2 osutatud ÜKP 
eesmärkide saavutamise seisukohast. 
Vajaduse korral võetakse selliste 
analüüside puhul arvesse olemasolevaid 
merebasseinide ja makropiirkondlikke 

5. Komisjon koostab pärast 
asjaomaste nõuandekomisjonide käest 
saadud arvamusi iga merebasseini kohta 
analüüsi, milles märgitakse ära selle ühised 
tugevused ja nõrkused määruse (EL) nr 
1380/2013 artiklis 2 osutatud ÜKP 
eesmärkide saavutamise seisukohast ning 
direktiivis 2008/56/EÜ sätestatud hea 
keskkonnaseisundi saavutamise 
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strateegiaid. seisukohast. Vajaduse korral võetakse 
selliste analüüside puhul arvesse 
olemasolevaid merebasseinide ja 
makropiirkondlikke strateegiaid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) suurel määral vesiviljeluse ja 
kalandussektori tootlikkust kahjustavate 
invasiivsete võõrliikide sihipärane tõrje;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) uuenduslike selektiivsete 
püügivahendite uurimise ja kasutamise 
toetamine kogu liidus, muu hulgas 
vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklile 27;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) värskeimad tõendid säästva sinise 
majanduse, eelkõige kalandus- ja 
vesiviljelussektori sotsiaal-majanduslike 
tulemuste kohta;

(e) värskeimad tõendid tasakaalu 
kohta keskkonnaprioriteetide ja säästva 
sinise majanduse, eelkõige kalandus- ja 
vesiviljelussektori sotsiaal-majanduslike 
tulemuste vahel;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 9 – lõige 6 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) programmi panus kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse.

(i) programmi panus kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse, 
sealhulgas CO2 heitkoguste vähendamine 
kütuse säästmise abil.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 
109 ei kohaldata siiski liikmesriikide 
maksete suhtes, mida tehakse vastavalt 
käesolevale määrusele ja mis jäävad 
aluslepingu artikli 42 kohaldamisalasse.

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 
109 ei kohaldata siiski liikmesriikide 
maksete suhtes, mida tehakse vastavalt 
käesolevale määrusele.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on nõukogu määruse (EÜ) nr 
1005/200828 artikli 42 või määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 90 või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud 
muu õigusakti kohaselt pannud toime 
tõsise õigusrikkumise;

(a) on nõukogu määruse (EÜ) nr
1005/200828 artikli 42 või määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 90 või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud 
muu õigusakti kohaselt pannud toime 
õigusrikkumise;

_________________ _________________

28 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ETR-kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks 
ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 
2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 
601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 
1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1)..

28 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ETR-kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks 
ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 
2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 
601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 
1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaaja peab lõikes 1 osutatud 
vastuvõetavuse tingimusi täitma ka pärast 
taotluse esitamist kogu toimingu 
teostamise aja jooksul ja viie aasta jooksul
pärast kõnealusele toetusesaajale viimase 
makse tegemist.

2. Toetusesaaja peab lõikes 1 osutatud 
vastuvõetavuse tingimusi täitma ka pärast 
taotluse esitamist kogu toimingu 
teostamise aja jooksul pärast kõnealusele 
toetusesaajale viimase makse tegemist.

Selgitus

Ükski ettevõtja ega toetusesaaja ei tohiks ühelgi juhul toime panna tõsiseid rikkumisi, olla 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga või panna toime muid 
keskkonnarikkumisi.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vastuvõetamatuse rakendumise 
künnise ning lõigetes 1 ja 3 osutatud 
ajavahemiku pikkuse kindlaksmääramine, 
nii et need oleksid proportsionaalsed tõsise
rikkumise, süüteo või pettuse olemuse, 
raskusastme, kestuse ja korduvusega ning 
et nende pikkus oleks vähemalt üks aasta;

(a) vastuvõetamatuse rakendumise 
künnise ning lõigetes 1 ja 3 osutatud 
ajavahemiku pikkuse kindlaksmääramine, 
nii et need oleksid proportsionaalsed 
rikkumise, süüteo või pettuse olemuse, 
raskusastme, kestuse ja korduvusega ning 
et nende pikkus oleks vähemalt üks aasta;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalalaevade ehitamine ja soetamine 
või kalalaevade import, kui käesolevas 
määruses ei ole sätestatud teisiti;

(b) kalalaevade ehitamine, soetamine 
või moderniseerimine, sealhulgas mootori 
väljavahetamine, või kalalaevade import, 
kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
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teisiti;

Selgitus

Seadmete moderniseerimine või väljavahetamine on sageli seotud suurema tõhususega ja 
suurema püügivõimsusega. Mootorite moderniseerimise ja väljavahetamisega kahjustatakse 
kestliku arengu eesmärki nr 14.6, millega keelatakse toetused püügivõimsuse suurendamiseks. 
Isegi kui vanade mootorite moderniseerimise või väljavahetamise tingimus on see, et 
tulemuseks on võrdse võimsuse või väiksema võimsusega mootor, ei tähenda see tingimata 
laeva püügivõime vähenemist. Euroopa Kontrollikoda märkis, et kütusesäästlike mootoritega 
varustatud laevadel on endiselt soov püügikoormust suurendada.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toimingud, mis hõlmavad 
igasugust kalapüüki, kus kasutatakse 
elektriimpulssi;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) varude otsene taasasustamine, välja 
arvatud juhul, kui see on liidu õigusaktis 
selgesõnaliselt sätestatud kaitsemeetmena
või kui tegemist on eksperimentaalse 
taasasustamisega;

(g) varude otsene taasasustamine, välja 
arvatud juhul, kui see on liidu õigusaktis 
selgesõnaliselt sätestatud kaitse- või 
ümberasustamismeetmena või kui 
tegemist on eksperimentaalse 
taasasustamisega;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kalalaevadesse tehtavad välja jäetud
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investeeringud, et täita liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaseid 
nõudeid, sealhulgas piirkondlike 
kalandusorganisatsioonidega seotud liidu 
kohustustele vastavaid nõudeid;

Selgitus

Raske on mõista, miks ei tohiks investeeringud olla toetuskõlblikud, kui need on vajalikud, et 
täita õigusnõudeid, mis on seotud näiteks uute püügivahendite, seiresüsteemide või 
püügivahendite ümberehitusega.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) investeeringud kalalaevadesse, mis 
on toetustaotluse esitamise aastale 
eelneva kahe kalendriaasta jooksul 
tegelenud merel kalapüügiga vähemalt 
60 päeva aastas.

välja jäetud

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) tegevuskulud, nagu kindlustus, 
üldkulud, kütus või kalalaevade varustus, 
mis teevad selle üksnes tegevuskõlblikuks 
või sõidukõlblikuks, näiteks köied, 
kohustuslikud turva- või ohutusnõuded 
ning hooldusteenused.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva peatüki kohase toetusega 
aidatakse kaasa ÜKP keskkonna-, 
majanduslike, sotsiaalsete ja 
tööhõiveeesmärkide saavutamisele, nagu 
on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2.

1. Käesoleva peatüki kohase toetusega 
aidatakse kaasa ÜKP keskkonna-, 
majanduslike, sotsiaalsete ja 
tööhõiveeesmärkide saavutamisele, nagu 
on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2, ning julgustatakse
sotsiaaldialoogi pidamist sidusrühmade 
vahel.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sektori väärtusahela tugevdamine ja 
turustrateegiate edendamine;

(c) sektori väärtusahela loomine ja
tugevdamine ja turustrateegiate 
edendamine;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) laenude, kindlustustoodete ja 
rahastamisvahendite kättesaadavuse 
hõlbustamine;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tervishoiu-, ohutus- ja 
töötingimuste parandamine kalalaeva 
pardal;

(e) tervishoiu-, ohutus- ja 
töötingimuste parandamine kalalaevade 
pardal, mis võimaldab meelitada ligi 
rohkem noori ja vähendada 
märkimisväärselt laevaõnnetuste 
põhjuseid;
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tegevuse mitmekesistamine laiema 
säästva sinise majanduse raames;

(h) tegevuse mitmekesistamine laiema 
säästva ja ökoloogiliste võimaluste piires 
areneva sinise majanduse raames;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) sobiva keskkonna loomine 
ühismajandamise korras kohalike kavade 
väljatöötamiseks.

Selgitus

Ühismajandamise mudel on kõige tulemuslikum biomajandusliku majandamise kontekstis, 
mille puhul järgitakse ökosüsteemi hoidmise põhimõtet ja ettevaatusprintsiipi. See mudel 
peaks andma vahendid, millega on võimalik reaalajas reageerida paindliku majandamise 
muutuvatele tingimustele.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud toetust 
antakse püügitegevuse ajutise peatamise 
hüvitisena, tuleb järgida järgmisi 
tingimusi:

2. Erandjuhul võib lõikes 1 osutatud 
toetust anda püügitegevuse ajutise 
peatamise hüvitisena, tingimusel et 
järgitakse järgmisi tingimusi:

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevuse peatamine on võimaliku 
vahendina ette nähtud määruse (EL) nr 
1380/2013 artikli 22 lõikes 4 osutatud 
tegevuskavas;

(a) tegevuse peatamine on võimaliku 
vahendina ette nähtud määruse (EL) nr 
1380/2013 artikli 22 lõikes 4 osutatud 
laevastiku püügivõimsuse vähendamist 
käsitlevas tegevuskavas;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tegevuse peatamine toob kaasa 
püügivõimsuse täieliku vähenemise, kuna 
saadud rahalisi vahendeid selles sektoris 
uuesti ei investeerita;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. EMKFist võib toetada kalandus- ja 
vesiviljelusettevõtteid, et aidata neil 
pääseda ligi riskijuhtimisvahenditele, 
näiteks kindlustuslepingute või 
usaldusfondidega seotud stiimulitele, et 
katta ühest või mitmest järgmisest 
asjaolust tingitud kahju:

(a) loodusõnnetused;

(b) ebasoodsad ilmastikutingimused;

(c) ootamatud muutused vee kvaliteedis 
või kvantiteedis, mille eest käitaja ei ole 
vastutav;

(d) vesiviljelusega seotud haigused, 
tootmisrajatiste rike või hävimine, mille 
eest käitaja ei ole vastutav;

(e) kalapüügi ajal merel toimunud 
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õnnetusse sattunud kalurite või 
kalalaevade päästekulud.

Selgitus

Põllumajandussektori eeskujul tehakse ettepanek lubada EMKFi toetuse kasutamist 
riskijuhtimisvahendite jaoks, nagu stiimulid kindlustuslepingute sõlmimiseks või 
usaldusfondidesse panustamiseks, et hõlmata punktides a–e loetletud põhjused.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase laeva töönduslik 
püügitegevus peatatakse vähemalt 90 
järjestikuseks päevaks ning

(a) asjaomase laeva töönduslik 
püügitegevus peatatakse;

Selgitus

Teatavates ELi vesikondades peatatakse seinnoodaga ja traalpüügiga tegelevate laevastike 
tegevus igal aastal 30 kuni 60 päevaks, olenevalt mitmesugustest näitajatest, nagu kalaliik ja 
konkreetne püügipiirkond. Seepärast ei peaks ajutine peatamine sõltuma perioodi pikkusest.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kogu asjaomaste kalalaevade või 
kalurite püügitegevus peatatakse reaalselt 
püügitegevuse ajutise peatamise 
ajavahemikul. Pädev asutus veendub, et 
asjaomane kalalaev on püügitegevuse 
erakorralise peatamise ajavahemikul kogu 
püügitegevuse peatanud ja et välditakse 
laeva kasutamisest tulenevat mis tahes 
ülemäärast hüvitamist.

5. Kogu asjaomaste kalalaevade või 
kalurite püügitegevus peatatakse reaalselt 
püügitegevuse ajutise peatamise 
ajavahemikul. Pädev asutus tagab, et 
asjaomane kalalaev on püügitegevuse 
erakorralise peatamise ajavahemikul kogu 
püügitegevuse peatanud ja et välditakse 
laeva kasutamisest tulenevat mis tahes 
ülemäärast hüvitamist.

Muudatusettepanek 66
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Püügitegevuse ajutine peatamine

1. EMKF võib toetada püügitegevuse 
ajutiseks peatamiseks võetavaid meetmeid 
järgmistel juhtudel:

(a) bioloogilise taastumise aeg;

(b) kui ajutine peatamine on ette nähtud 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1967/2006 
raames vastu võetud majandamiskavas 
või määruse (EL) nr 1380/2013 artiklite 
9 ja 10 kohaselt vastu võetud 
mitmeaastases kavas ning kui teaduslike 
nõuannete põhjal on püügikoormust vaja 
vähendada selleks, et täita vastavalt 
määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 
lõikele 2 ja artikli 2 lõike 5 punktile a 
osutatud eesmärgid.

2. Lõikes 1 osutatud toetust võib anda 
kõige rohkem kuueks kuuks laeva kohta 
ajavahemikul 2021–2027.

3. Lõike 1 kohast toetust antakse ainult:

(a) aktiivsete laevadena registreeritud 
liidu kalalaevade omanikele või 
käitajatele, kes on toetustaotluse esitamise 
päevale eelneval kahel kalendriaastal 
tegelenud merel püügiga vähemalt 
90 päeva; või

(b) kaluritele, kes on merel püügitegevuse 
ajutise peatamisega seotud liidu kalalaeva 
pardal toetustaotluse esitamise päevale 
eelneval kahel kalendriaastal töötanud 
keskmiselt vähemalt 90 päeva aastas.

4. Kogu asjaomaste kalalaevade või
asjaomaste kalurite püügitegevus 
peatatakse tõeliselt. Pädev asutus teeb 
kindlaks, et asjaomane kalalaev on 
püügitegevuse ajutise peatamise 
ajavahemikul kogu püügitegevuse 
peatanud.
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Selgitus

Eespool nimetatud meede tuleks taastada, kuna see on andnud suurepäraseid tulemusi igal 
programmitöö perioodil, mil see on ellu viidud.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist 
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, nagu on sätestatud määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 
ning artiklis 27 ja täiendavalt täpsustatud 
määruses (EL) 2017/1004 määruse 
(EL) 2017/1004 artiklis 6 osutatud riiklike 
töökavade alusel.

1. EMKF võib toetada andmete 
kogumist, haldamist, töötlemist ja 
kasutamist kalavarude majandamise ja 
teaduslikel eesmärkidel, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 25 
lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 27 ja 
täiendavalt täpsustatud määruses 
(EL) 2017/1004 määruse (EL) 2017/1004 
artiklis 6 osutatud riiklike töökavade 
alusel.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud loetelu 
koostamisel ja koguste kindlaksmääramisel 
võtavad liikmesriigid arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, eelkõige vajadust 
tagada, et hüvitis oleks kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadega.

3. Lõikes 2 osutatud loetelu 
koostamisel ja koguste kindlaksmääramisel 
võtavad liikmesriigid arvesse kõiki 
asjaomaseid asjaolusid, eelkõige vajadust 
tagada, et hüvitis vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hüvitised meremeestele kaotatud 
kalapüügivahendite ja mereprügi kogumise 

(a) hüvitised meremeestele kaotatud 
kalapüügivahendite ja mereprügi passiivse
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eest; kogumise eest;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljelus Säästev vesiviljelus

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada määruse (EL) 
nr 1380/2013 artikli 34 lõikes 1 sätestatud 
säästva vesiviljeluse edendamist. Samuti 
võib see toetada loomade tervist ja heaolu 
vesiviljeluses vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
2016/42932 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 652/201433.

1. EMKF võib toetada määruse (EL) 
nr 1380/2013 artikli 34 lõikes 1 sätestatud 
säästva vesiviljeluse edendamist. Samuti 
võib see toetada invasiivsete võõrliikide 
põhjustatud eriliste probleemide 
lahendamist sektoris ning loomade tervise
ja heaolu edendamist vesiviljeluses 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) 2016/42932 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 
652/201433.

_________________ _________________

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) nr 
2016/429 loomataudide kohta, millega 
muudetakse teatavaid loomatervise 
valdkonna õigusakte või tunnistatakse need 
kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 
84, 31.3.2016, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) nr 
2016/429 loomataudide kohta, millega 
muudetakse teatavaid loomatervise 
valdkonna õigusakte või tunnistatakse need 
kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 
84, 31.3.2016, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning taimetervise 
ja taimse paljundusmaterjaliga seotud 
kulude haldamise kohta ning muudetakse 
nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ 
ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, 
millega nähakse ette sätted toiduahela, 
loomade tervise ja heaolu ning taimetervise 
ja taimse paljundusmaterjaliga seotud 
kulude haldamise kohta ning muudetakse 
nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ 
ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, 
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(EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 
2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 
1).

(EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 
2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 
1).

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 12. juuni 2018. aasta resolutsiooniga „Liikumine 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord 
ja tulevased väljakutsed” (2017/2118 (INI)), sealhulgas seoses invasiivsete võõrliikidega, 
nagu Ocenebra inornata, ja haigustega, nagu austrite herpesviirus.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF võib toetada meetmeid, millega 
aidatakse saavutada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
eesmärke, nagu on sätestatud määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 35 ja täiendavalt 
täpsustatud määruses (EÜ) nr 1379/2013. 
Samuti võib see toetada meetmeid, millega 
edendatakse kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist, kvaliteeti ja 
lisaväärtust.

EMKF võib toetada meetmeid, millega 
aidatakse saavutada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
eesmärke, nagu on sätestatud määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 35 ja täiendavalt 
täpsustatud määruses (EÜ) nr 1379/2013. 
Samuti võib see toetada meetmeid, millega 
edendatakse kalapüügi- ja säästva 
vesiviljeluse toodete turustamist, kvaliteeti 
ja lisaväärtust.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli kohast toetust 
antakse üksnes määruse (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] 
artikliga 52 ette nähtud 
rahastamisvahendite kaudu ja InvestEU 

2. Käesoleva artikli kohast toetust 
antakse üksnes väikesemahulisele 
rannapüügile määruse (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] 
artikliga 52 ette nähtud 
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kaudu vastavalt kõnealuse määruse 
artiklile 10.

rahastamisvahendite kaudu ja InvestEU 
kaudu vastavalt kõnealuse määruse 
artiklile 10.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 2 – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteet 3. Säästva sinise majanduse 
kasvu võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade soodustamine

Prioriteet 3. Säästva ja ökoloogiliste 
võimaluste piires areneva sinise 
majanduse kasvu võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade soodustamine

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF võib toetada andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist, et parandada 
teadmisi merekeskkonna seisundi kohta, 
mille eesmärk on:

EMKF võib toetada andmete kogumist, 
haldamist, analüüsimist, töötlemist ja 
kasutamist, et parandada teadmisi 
merekeskkonna seisundi kohta, mille 
eesmärk on:

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 90 lõike 4 
kohaselt võib komisjon maksetähtaja edasi 
lükata maksetaotluse puhul kas tervikuna 
või osaliselt, kui saadakse tõendeid selle 
kohta, et liikmesriik on jätnud täitmata 
ÜKP alusel kohaldatavad eeskirjad, kui 
täitmata jätmine võib mõjutada 
maksetaotluses sisalduvaid kulusid, mille 
kohta vahemakset taotletakse.

1. Määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 90 lõike 4 
kohaselt võib komisjon maksetähtaja edasi 
lükata maksetaotluse puhul kas tervikuna 
või osaliselt, kui saadakse tõendeid selle 
kohta, et liikmesriik on jätnud täitmata 
ÜKP või asjakohaste ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide alusel kohaldatavad eeskirjad, 
kui täitmata jätmine võib mõjutada 
maksetaotluses sisalduvaid kulusid, mille 
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kohta vahemakset taotletakse.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 91 lõike 3 
kohaselt võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse kõik 
programmi kohased vahemaksed või osa 
nendest, kui liikmesriik on jätnud olulisel 
määral täitmata ÜKP alusel kohaldatavad 
eeskirjad, kui selline täitmata jätmine võib 
mõjutada maksetaotluses sisalduvaid 
kulusid, mille kohta vahemakset 
taotletakse.

1. Määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 91 lõike 3 
kohaselt võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse kõik 
programmi kohased vahemaksed või osa 
nendest, kui liikmesriik on jätnud olulisel 
määral täitmata ÜKP või asjakohaste ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide alusel 
kohaldatavad eeskirjad, kui selline täitmata 
jätmine võib mõjutada maksetaotluses 
sisalduvaid kulusid, mille kohta 
vahemakset taotletakse.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) maksetaotluses sisalduvaid kulusid 
mõjutab liikmesriigi poolt ÜKP eeskirjade 
tõsine täitmata jätmine, mille tulemusena 
on maksed artikli 34 alusel peatatud ning 
asjaomane liikmesriik ei suuda endiselt 
tõendada, et ta on võtnud vajalikke 
parandusmeetmeid kohaldatavate 
eeskirjade järgimiseks ja täitmise 
tagamiseks tulevikus.

(b) maksetaotluses sisalduvaid kulusid 
mõjutab liikmesriigi poolt ÜKP eeskirjade 
või asjakohaste ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide tõsine täitmata jätmine, mille 
tulemusena on maksed artikli 34 alusel 
peatatud ning asjaomane liikmesriik ei 
suuda endiselt tõendada, et ta on võtnud 
vajalikke parandusmeetmeid kohaldatavate 
eeskirjade järgimiseks ja täitmise 
tagamiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korrektsiooni summa üle 
otsustades võtab komisjon arvesse ÜKP 
eeskirjade liikmesriigi- või 
toetusesaajapoolse tõsise täitmata jätmise 
olemust, raskusastet, kestust ja korduvust 
ning seda, kui tähtis on EMKFi toetus 
toetusesaaja majandustegevuse jaoks.

2. Korrektsiooni summa üle 
otsustades võtab komisjon arvesse ÜKP 
eeskirjade või asjakohaste ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide liikmesriigi-
või toetusesaajapoolse tõsise täitmata 
jätmise olemust, raskusastet, kestust ja 
korduvust ning seda, kui tähtis on EMKFi 
toetus toetusesaaja majandustegevuse 
jaoks.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigi poolt ÜKP 
eeskirjade täitmata jätmisega seotud kulude 
summat ei ole võimalik täpselt kindlaks 
määrata, kohaldab komisjon kindlat määra 
või ekstrapoleeritud finantskorrektsiooni 
lõike 4 kohaselt.

3. Kui liikmesriigi poolt ÜKP 
eeskirjade või asjakohaste ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide täitmata 
jätmisega seotud kulude summat ei ole 
võimalik täpselt kindlaks määrata, 
kohaldab komisjon kindlat määra või 
ekstrapoleeritud finantskorrektsiooni lõike 
4 kohaselt.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) säästva, vähese CO2-heitega ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise 
sinise majanduse edendamine;

(a) säästva, vähese CO2-heitega ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise ja
ökoloogiliste võimaluste piires areneva
sinise majanduse edendamine;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) merendusoskuste, 
maailmamerealaste teadmiste ja säästvat 
sinist majandust käsitlevate sotsiaal-
majanduslike andmete jagamise 
parandamine;

(d) merendusoskuste, 
maailmamerealaste teadmiste ja säästvat 
sinist majandust käsitlevate 
keskkonnaalaste ja sotsiaal-majanduslike 
andmete jagamise parandamine;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määrusega seotud 
maksemenetlusi kiirendatakse, et 
vähendada kalurite majanduslikku 
koormust. Komisjon hindab praegust 
tulemuslikkust, et täiustada ja kiirendada 
maksete tegemise protsessi.
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