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LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitteli 12. heinäkuuta 2018 Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) 
koskevan uuden lainsäädäntöehdotuksen kaudeksi 2021–2027. Tämän rahaston tavoitteena on 
kohdentaa unionin talousarviosta saatava rahoitus yhteisen kalastuspolitiikan (YKP), EU:n 
meripolitiikan ja valtamerten hallinnointia koskevien unionin kansainvälisten sitoumusten 
tukemiseen erityisesti kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman yhteydessä.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan valmistelijana 
suhtaudun myönteisesti komission tiedonantoon, koska siinä on luotu hyvä perusta, jonka 
pohjalta lainsäädäntövallan käyttäjät voivat työskennellä ja parhaassa tapauksessa päästä 
sopimukseen. Haluan erityisesti kiittää komissiota rahaston ympäristövaikutuksen 
vahvistamisesta, sillä rahastossa keskitytään suojelemaan meren ekosysteemejä ja siitä 
myönnetään toivottu 30 prosentin osuus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen Pariisin sopimuksen puitteissa annettujen sitoumusten mukaisesti.

Mielestäni uusi rahasto on myös tehokkaampi ja vaikuttavampi, kun sitä yksinkertaistetaan, 
siihen sovelletaan toissijaisuusperiaatetta, sitä yhdenmukaistetaan muiden rahastojen kanssa 
ja sen tuki suunnataan entistä paremmin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon.

Kalastus ja vesiviljely parantavat osaltaan elintarviketurvaa ja ravitsemusta. Nykyään unioni 
tuo kuitenkin yli 60 prosenttia kalastustuotteista, minkä vuoksi se on hyvin riippuvainen 
kolmansista maista. Tärkein haaste on kannustaa kansalaisia kuluttamaan unionin kalaa, jonka 
laatuvaatimukset ovat korkeita ja hinnat kohtuullisia. Tämän takia alalla on lisättävä 
vesiviljelyn osuutta ja sen kriittistä massaa, koska nykyään tästä toiminnasta peräisin olevan 
kalan osuus on ainoastaan 20 prosenttia EU:n markkinoilla olevasta kokonaismäärästä.

Pidän kuitenkin tärkeänä, että lausuntoa täydennetään tarkistuksilla, jotta siitä tulee 
asianmukaisempi ja joustavampi ja jotta vältetään perusteettomien kielteisten vaikutusten 
aiheuttaminen kalastuslaivastolle ottaen huomioon sen moninaisuus kaikkialla unionissa.

Pidän tärkeänä, että yhteishoitoon liittyvät osatekijät otetaan mukaan, koska yhteishoito on 
mekanismi, jonka mukaan ammattikalastustoiminta, virkistyskalastus ja vesiviljely 
organisoidaan ja jonka perusteella hallitukset jakavat toimivaltansa paikallisen 
käyttäjäyhteisön kanssa siten, että kullekin osapuolelle määritetään toiminnan hallinnoinnista 
tiedottamiseen ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyvät erityiset velvoitteet ja oikeudet. Ei 
pidä unohtaa, että kalastajat itse ovat kiinnostuneimpia turvaamaan kalastusalueet ja 
kalakannat, koska ilman kaloja ei ole toimintaa ja ilman toimintaa ei ole työpaikkoja. Sen 
vuoksi olen esitettyjen tarkistusten avulla pyrkinyt varmistamaan mahdollisimman hyvän 
ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tasapainon.

Lopuksi katson, että kun jäsenvaltioita varten yksinkertaistetaan ja selkeytetään toimintaa, 
jota voidaan harjoittaa EMKR:n alaisuudessa, helpotetaan hallinnointia, vähennetään 
hallinnollisia rasitteita ja lopulta autetaan unionin meri- ja kalatalousalaa samalla edistymään 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) On tarpeen perustaa Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 
ohjelmakaudeksi 2021–2027. Rahaston 
olisi pyrittävä kohdentamaan unionin 
talousarviosta saatava rahoitus yhteisen 
kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, EU:n 
meripolitiikan ja valtamerten hallinnointia 
koskevien unionin kansainvälisten 
sitoumusten tukemiseen. Tällainen rahoitus 
on keskeinen tekijä, kun halutaan 
mahdollistaa kestävä kalastus ja meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen, 
elintarviketurva kala- ja äyriäistuotteiden 
avulla, kestävän sinisen talouden kasvu 
sekä terveet, turvalliset, turvatut, puhtaat ja 
kestävästi hoidetut meret ja valtameret.

(1) On tarpeen perustaa Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 
ohjelmakaudeksi 2021–2027. Rahaston 
olisi pyrittävä kohdentamaan unionin 
talousarviosta saatava rahoitus yhteisen 
kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, 
meristrategiapuitedirektiivin, EU:n 
meripolitiikan ja valtamerten hallinnointia 
koskevien unionin kansainvälisten 
sitoumusten täyden ja nopean 
täytäntöönpanon tukemiseen. Tällainen 
rahoitus on yhdessä vastuullisten 
kalastuspolitiikkojen kanssa yksi 
keskeisistä tekijöistä, kun halutaan 
mahdollistaa kestävä kalastus ja meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen, 
elintarviketurva kala- ja äyriäistuotteiden 
avulla, kestävän ja ekologisten rajojen 
puitteissa kehittyvän sinisen talouden 
kasvu sekä terveet, turvalliset, turvatut, 
puhtaat ja kestävästi hoidetut meret ja 
valtameret.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana ja maailman 

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana ja maailman 



AD\1169823FI.docx 5/47 PE627.712v02-00

FI

viidenneksi suurimpana kalojen ja 
äyriäisten tuottajana unionilla on suuri 
vastuu merten ja valtamerten 
suojelemisesta, säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä. Merten ja 
valtamerten säilyttäminen onkin nopeasti 
kasvavan maailman väestön kannalta 
välttämätöntä. Se on myös unionin 
sosioekonomisen edun mukaista, sillä 
kestävä sininen talous lisää investointeja, 
työpaikkoja ja kasvua, edistää innovointia 
ja tutkimusta ja parantaa energian 
toimitusvarmuutta valtamerienergian 
avulla. Turvalliset ja turvatut meret ja 
valtameret ovat välttämättömiä myös 
tehokkaan rajavalvonnan ja 
merenkulkurikosten maailmanlaajuisen 
torjunnan kannalta, joten tällä puututaan 
turvallisuuteen liittyviin kansalaisten 
huolenaiheisiin.

viidenneksi suurimpana kalojen ja 
äyriäisten tuottajana unionilla on suuri 
vastuu merten ja valtamerten 
suojelemisesta, säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä. Merten ja 
valtamerten säilyttäminen onkin nopeasti 
kasvavan maailman väestön kannalta 
välttämätöntä. Se on myös unionin 
sosioekonomisen edun mukaista, sillä 
kestävä ja ekologisten rajojen puitteissa 
kehittyvä sininen talous lisää investointeja, 
työpaikkoja ja kasvua, edistää innovointia 
ja tutkimusta ja parantaa energian 
toimitusvarmuutta valtamerienergian 
avulla. Turvalliset ja turvatut meret ja 
valtameret ovat välttämättömiä myös 
tehokkaan rajavalvonnan ja 
merenkulkurikosten maailmanlaajuisen 
torjunnan kannalta, joten tällä puututaan 
turvallisuuteen liittyviin kansalaisten 
huolenaiheisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksessa (EU) N:o xx/xx6

vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan kalastus- ja 
meripolitiikkaa on edelleen tuettava 
unionin talousarviosta. EMKR:n 
talousarvion olisi oltava 
6 140 000 000 euroa käypinä hintoina. 
EMKR:n varat olisi jaettava yhteistyöhön 
perustuvan sekä suoran ja välillisen 
hallinnoinnin välillä. Niistä 
5 311 000 000 euroa olisi kohdennettava 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan tukeen ja 829 000 000 
euroa suoran ja välillisen hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan tukeen. Jotta voidaan 
varmistaa vakaus erityisesti YKP:n 
tavoitteiden saavuttamisessa, yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
kansallisen määrärahajaon olisi 

(8) Asetuksessa (EU) N:o xx/xx6

vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan kalastus- ja 
meripolitiikkaa on edelleen tuettava 
unionin talousarviosta. EMKR:n 
monivuotisen talousarvion olisi oltava 
6 140 000 000 euroa käypinä hintoina. 
EMKR:n varat olisi jaettava yhteistyöhön 
perustuvan sekä suoran ja välillisen 
hallinnoinnin välillä. Niistä 
5 311 000 000 euroa olisi kohdennettava 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan tukeen ja 
829 000 000 euroa suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaan tukeen. 
Jotta voidaan varmistaa vakaus erityisesti 
YKP:n tavoitteiden saavuttamisessa, 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvan kansallisen määrärahajaon 
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ohjelmakaudella 2021–2027 perustuttava 
osuuksiin EMKR:stä ohjelmakaudella 
2014–2020. Syrjäisimmille alueille, 
valvontaan ja täytäntöönpanon valvontaan 
sekä kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä 
tarkoituksia varten kerättäviä tietoja ja 
niiden käsittelyä varten olisi varattava 
tietyt määrät, kun taas kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen ja ylimääräiseen 
lopettamiseen myönnettäville määrille olisi 
asetettava yläraja.

olisi ohjelmakaudella 2021–2027 
perustuttava osuuksiin EMKR:stä 
ohjelmakaudella 2014–2020. 
Syrjäisimmille alueille, valvontaan ja 
täytäntöönpanon valvontaan sekä 
kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä tarkoituksia 
varten kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä 
varten olisi varattava tietyt määrät, kun taas 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
ja ylimääräiseen lopettamiseen 
myönnettäville määrille olisi asetettava 
yläraja.

_________________ _________________

6 EUVL C […], […], s. […]. 6 EUVL C […], […], s. […].

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Merialalla on Euroopassa yli 
5 miljoonaa työpaikkaa, jotka tuottavat 
lähes 500 miljardia euroa vuodessa, ja 
alalla on potentiaalia monien uusien 
työpaikkojen luomiseen. 
Maailmanlaajuisesti valtameritalouden 
tuoton arvioidaan nyt olevan 1,3 biljoonaa 
euroa, ja määrä voi yli kaksinkertaistua 
vuoteen 2030 mennessä. Tarve saavuttaa 
hiilidioksidipäästötavoitteet, lisätä 
resurssitehokkuutta ja vähentää sinisen 
talouden ekologista jalanjälkeä on 
merkittävästi edistänyt innovointia muilla 
aloilla, kuten laivavarusteissa, 
laivanrakennuksessa, valtamerten 
havainnoinnissa, ruoppauksessa, 
rannikoiden suojelussa ja 
merirakentamisessa. Unionin 
rakennerahastot, erityisesti Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), ovat 
investoineet meritalouteen. Alan 
kasvupotentiaalin hyödyntämiseen 
tarvitaan InvestEU-ohjelman kaltaisia 
uusia investointivälineitä.

(9) Merialalla on Euroopassa yli 
5 miljoonaa työpaikkaa, jotka tuottavat 
lähes 500 miljardia euroa vuodessa, ja 
alalla on potentiaalia monien uusien 
työpaikkojen luomiseen. Kalalajikantoja 
olisi kuitenkin edelleen seurattava ja 
liikakalastusta torjuttava asianmukaisten 
välineiden avulla. Maailmanlaajuisesti 
valtameritalouden tuoton arvioidaan nyt 
olevan 1,3 biljoonaa euroa, ja määrä voi yli 
kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä. 
Tarve saavuttaa 
hiilidioksidipäästötavoitteet, lisätä 
resurssitehokkuutta ja vähentää sinisen 
talouden ekologista jalanjälkeä on 
merkittävästi edistänyt innovointia muilla 
aloilla, kuten laivavarusteissa, 
laivanrakennuksessa, valtamerten 
havainnoinnissa, ruoppauksessa, 
rannikoiden suojelussa ja 
merirakentamisessa. Unionin 
rakennerahastot, erityisesti Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), ovat 
investoineet meritalouteen. Alan 
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kasvupotentiaalin hyödyntämiseen 
tarvitaan InvestEU-ohjelman kaltaisia 
uusia investointivälineitä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EMKR:llä olisi oltava seuraavat 
neljä toimintalinjaa: kestävän kalastuksen 
edistäminen ja meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen; unionin 
elintarviketurvan varmistamiseen 
osallistuminen kilpailukykyisen ja kestävän 
vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja 
kestävien markkinoiden avulla; kestävän 
sinisen talouden kasvun 
mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen edistäminen; 
kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin 
vahvistaminen sekä turvallisten, 
turvattujen, puhtaiden ja kestävästi 
hoidettujen merten ja valtamerten 
mahdollistaminen. EMKR:n toimintalinjat 
olisi pantava täytäntöön yhteistyöhön 
perustuvalla, suoralla ja välillisellä 
hallinnoinnilla.

(10) EMKR:llä olisi oltava seuraavat 
neljä toimintalinjaa, jotka vastaavat täysin 
YKP:n tavoitteita; kestävän kalastuksen 
edistäminen ja meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen; unionin 
elintarviketurvan varmistamiseen 
osallistuminen kilpailukykyisen ja kestävän 
vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja 
kestävien markkinoiden avulla; kestävän ja 
ekologisten rajojen puitteissa kehittyvän
ja vauraita rannikkoyhteisöjä edistävän 
sinisen talouden mahdollistaminen; 
kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin 
vahvistaminen sekä turvallisten, 
turvattujen, puhtaiden ja kestävästi 
hoidettujen merten ja valtamerten 
mahdollistaminen. EMKR:n toimintalinjat 
olisi pantava täytäntöön yhteistyöhön 
perustuvalla, suoralla ja välillisellä 
hallinnoinnilla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vuoden 2020 jälkeen EMKR:n olisi 
perustuttava yksinkertaistettuun 
rakenteeseen, jossa ei ole ennalta 
määrittäviä toimenpiteitä eikä 
yksityiskohtaisia unionin tason 
tukikelpoisuussääntöjä, jotka ovat liian 
ohjailevia. Sen sijaan kutakin 
toimintalinjaa varten olisi esitettävä kuvaus 

(11) Vuoden 2020 jälkeen EMKR:n olisi 
perustuttava yksinkertaistettuun 
rakenteeseen, jossa ei ole ennalta 
määrittäviä toimenpiteitä eikä 
yksityiskohtaisia unionin tason 
tukikelpoisuussääntöjä, jotka ovat liian 
ohjailevia. Sen sijaan kutakin 
toimintalinjaa varten olisi esitettävä kuvaus 



PE627.712v02-00 8/47 AD\1169823FI.docx

FI

laajoista tuen kohteista. Jäsenvaltioiden 
olisi näin laadittava omat ohjelmansa, 
joissa ne esittävät asianmukaisimman tavan 
panna toimintalinjat täytäntöön. Tukea 
voitaisiin tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o [yhteisistä säännöksistä annettu 
asetus] mukaisin säännöin myöntää 
jäsenvaltioiden näissä ohjelmissa esittämiin 
monenlaisiin toimenpiteisiin edellyttäen, 
että ne kuuluvat tässä asetuksessa 
määriteltyihin tuen kohteisiin. On 
kuitenkin tarpeen vahvistaa luettelo 
kalavarojen suojelun kannalta haitallisista 
tukeen oikeuttamattomista toimista, 
esimerkiksi kalastuskapasiteettia lisääviä 
investointeja koskeva yleinen kielto. 
Lisäksi laivastoon liittyville investoinneille 
ja korvauksille olisi asetettava tiukat ehdot, 
joiden mukaan niiden on oltava 
johdonmukaisia YKP:n suojelutavoitteiden 
kanssa.

laajoista tuen kohteista. Jäsenvaltioiden 
olisi näin laadittava omat ohjelmansa, 
joissa ne esittävät asianmukaisimman tavan 
panna toimintalinjat täytäntöön. Tukea 
voitaisiin tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o [yhteisistä säännöksistä annettu 
asetus] mukaisin säännöin myöntää 
jäsenvaltioiden näissä ohjelmissa esittämiin 
monenlaisiin toimenpiteisiin edellyttäen, 
että ne kuuluvat tässä asetuksessa 
määriteltyihin tuen kohteisiin. On 
kuitenkin tarpeen vahvistaa luettelo 
kalavarojen suojelun ja ekosysteemin 
heikkenemisen kannalta haitallisista 
tukeen oikeuttamattomista toimista, 
esimerkiksi kalastuskapasiteettia lisääviä 
investointeja koskeva yleinen kielto. 
Lisäksi laivastoon liittyville investoinneille 
ja korvauksille olisi asetettava tiukat ehdot, 
joiden mukaan niiden on oltava 
johdonmukaisia YKP:n suojelutavoitteiden 
kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen 
merkitys Pariisin sopimuksen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon 
liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 
ja sillä olisi edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista EMKR:n 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
30 prosenttia. Asiaan liittyvät toimet 
yksilöidään EMKR:n valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 

(13) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen 
merkitys Pariisin sopimuksen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon 
liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 
ja sillä olisi edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että unionin 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien osuuden 
ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavista EMKR:n 
kokonaismäärärahoista odotetaan olevan 
30 prosenttia. Asiaan liittyvät toimet, 
mukaan lukien hankkeet, joiden 
tavoitteena on suojella merkittävinä 
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uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

hiilinieluina toimivia 
meriheinäkasvustoja ja rannikon 
kosteikkoalueita ja ennallistaa ne,
yksilöidään EMKR:n valmistelun ja 
täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asianomaisten arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Perustelu

IPCC:n viimeisimmässä raportissa korostetaan, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
lisäksi on pohdittava myös hiilidioksidipäästöjen poistamista ilmakehästä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EMKR:n olisi edistettävä unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Tätä 
olisi seurattava soveltamalla unionin 
ympäristötunnusmerkkejä, ja siitä olisi 
raportoitava säännöllisesti arviointien 
yhteydessä ja vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa.

(14) EMKR:n olisi edistettävä unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista YKP:n 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY1 a puitteissa. Tätä 
olisi seurattava soveltamalla unionin 
ympäristötunnusmerkkejä, ja siitä olisi 
raportoitava säännöllisesti arviointien 
yhteydessä ja vuotuisissa 
tuloksellisuuskertomuksissa.

_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 
25.6.2008, s. 19).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1380/20137 (YKP-

(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1380/20137 (YKP-
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asetus), 42 artiklan mukaisesti unionin 
rahoitustuen myöntäminen EMKR:stä 
edellyttää YKP:n sääntöjen noudattamista. 
Hakemukset tuensaajilta, jotka eivät 
noudata sovellettavia YKP:n sääntöjä, olisi 
hylättävä.

asetus), 42 artiklan mukaisesti unionin 
rahoitustuen myöntäminen EMKR:stä 
edellyttää YKP:n sääntöjen täysimääräistä 
noudattamista. Unionin rahoitustukea 
olisi myönnettävä vain niille toimijoille ja 
jäsenvaltioille, jotka noudattavat 
täysimääräisesti asiaankuuluvia 
oikeudellisia velvoitteitaan. Hakemukset 
tuensaajilta, jotka eivät noudata 
sovellettavia YKP:n sääntöjä, olisi 
hylättävä.

_________________ _________________

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä 
kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten
(EY) N:o 1954/2003 ja 
(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 
ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston 
päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä 
kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten 
(EY) N:o 1954/2003 ja 
(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 
ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston 
päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 
tarkoitettujen YKP:n erityisedellytysten 
huomioon ottamiseksi ja YKP:n sääntöjen 
noudattamisen edistämiseksi olisi 
annettava säännöksiä, joilla täydennetään 
asetuksessa (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] vahvistettuja 
sääntöjä maksuajan kulumisen ja maksujen 
keskeyttämisestä sekä rahoitusoikaisuista. 
Jos jäsenvaltio tai tuensaaja on 
laiminlyönyt YKP:n mukaiset 
velvoitteensa tai jos komissiolla on 
tällaiseen noudattamatta jättämiseen 
viittaavaa näyttöä, komission olisi 
varotoimenpiteenä voitava keskeyttää 
maksuajan kuluminen. Maksuajan 
kulumisen keskeyttämisen lisäksi 

(16) Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 
tarkoitettujen YKP:n erityisedellytysten 
huomioon ottamiseksi ja YKP:n sääntöjen
täysimääräisen noudattamisen 
edistämiseksi olisi annettava säännöksiä, 
joilla täydennetään asetuksessa 
(EU) N:o [yhteisistä säännöksistä annettu 
asetus] vahvistettuja sääntöjä maksuajan 
kulumisen ja maksujen keskeyttämisestä 
sekä rahoitusoikaisuista. Jos jäsenvaltio tai 
tuensaaja on laiminlyönyt YKP:n mukaiset 
velvoitteensa tai jos komissiolla on 
tällaiseen noudattamatta jättämiseen 
viittaavaa näyttöä, komission olisi 
varotoimenpiteenä voitava keskeyttää 
maksuajan kuluminen. Maksuajan 
kulumisen keskeyttämisen lisäksi 
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komission olisi tukeen oikeuttamattomien 
menojen maksamista koskevan ilmeisen 
riskin välttämiseksi voitava keskeyttää 
maksut ja määrätä rahoitusoikaisuja, jos 
jäsenvaltio syyllistyy YKP:n sääntöjen 
vakavaan noudattamatta jättämiseen.

komission olisi tukeen oikeuttamattomien 
menojen maksamista koskevan ilmeisen 
riskin välttämiseksi voitava keskeyttää 
maksut ja määrätä rahoitusoikaisuja, jos 
jäsenvaltio syyllistyy YKP:n sääntöjen 
vakavaan noudattamatta jättämiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) YKP on viime vuosina edistänyt 
paljon kalakantojen palauttamista terveille 
tasoille, unionin kalastusalan 
kannattavuuden parantamista ja 
meriekosysteemien säilyttämistä. YKP:n 
sosioekonomisten ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamisessa on kuitenkin vielä 
merkittäviä haasteita. Tämä edellyttää 
jatkuvaa tukea vuoden 2020 jälkeen, 
erityisesti merialueilla, joilla edistyminen 
on ollut hitaampaa.

(17) YKP on viime vuosina ryhtynyt 
toimiin kohti kalakantojen palauttamista 
terveille tasoille, unionin kalastusalan 
kannattavuuden parantamista ja 
meriekosysteemien säilyttämistä. YKP:n 
sosioekonomisten ja ympäristötavoitteiden 
täysimääräisessä saavuttamisessa on 
kuitenkin vielä merkittäviä haasteita, 
mukaan lukien oikeudellinen velvoite 
palauttaa kalakannat sellaisten 
biomassatasojen yläpuolelle, jotka 
kykenevät tuottamaan kestävän 
enimmäistuoton, ja pitää ne tällaisella 
tasolla. Tämä edellyttää jatkuvaa tukea 
vuoden 2020 jälkeen, erityisesti 
merialueilla, joilla edistyminen on ollut 
hitaampaa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kalastus on monissa unionin 
rannikkoyhteisöissä elintärkeää 
toimeentulon ja kulttuuriperinnön kannalta, 
erityisesti siellä, missä pienimuotoisella 
rannikkokalastuksella on tärkeä rooli. 
Monissa kalastusyhteisöissä keski-ikä on 
yli 50 vuotta, joten haasteina ovat edelleen 
sukupolvenvaihdos ja toiminnan 

(18) Kalastus on monissa unionin 
rannikko- ja saariyhteisöissä elintärkeää 
toimeentulon ja kulttuuriperinnön kannalta, 
erityisesti siellä, missä pienimuotoisella 
rannikkokalastuksella on tärkeä rooli. 
Monissa kalastusyhteisöissä keski-ikä on 
yli 50 vuotta, joten haasteina ovat edelleen 
sukupolvenvaihdos ja toiminnan 
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monipuolistaminen. monipuolistaminen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Yhteishoitomekanismien 
täytäntöönpano ammatti- ja 
virkistyskalastuksessa sekä vesiviljelyssä, 
joihin osallistuvat suoraan asianomaiset 
sidosryhmät, kuten hallinto, kalastus- ja 
vesiviljelyala, tiedeyhteisö ja 
kansalaisyhteiskunta, ja joiden toiminnan 
perusta on vastuiden tasapuolinen 
jakaminen päätöksenteossa ja mukautuva 
kalastuksenhoito, joka perustuu 
tietämykseen, tietoon ja välittömyyteen, 
edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista. 
EMKR:stä olisi tuettava näiden 
mekanismien täytäntöönpanoa 
paikallisella tasolla.

Perustelu

Yhteishoitomalli saavuttaa suurimman tehonsa ekosysteemeihin ja ennalta varautumiseen 
perustuvia lähestymistapoja noudattavan biotalouden puitteissa. Tällaisen mallin olisi 
tarjottava välineet, jotka mahdollistavat tosiaikaisen reagoinnin mukautuvassa 
kalastuksenhoidossa ilmeneviin muuttuviin tilanteisiin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) EMKR:n olisi pyrittävä 
saavuttamaan asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 
määritellyt ympäristöä, taloutta, sosiaalisia 
näkökohtia ja työllisyyttä koskevat YKP:n 
tavoitteet. Tuella olisi varmistettava, että 
kalastustoimet ovat ekologisesti kestäviä 

(19) EMKR:n olisi pyrittävä edistämään
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 
määritellyt ympäristöä, taloutta, sosiaalisia 
näkökohtia ja työllisyyttä koskevien
YKP:n tavoitteiden saavuttamista. Tuella 
olisi varmistettava, että kalastustoimet ovat 
ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja 
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pitkällä aikavälillä ja niitä hoidetaan 
johdonmukaisesti taloudellisten, 
sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien 
etujen saavuttamista koskevien
tavoitteiden kanssa ja että ne parantavat 
elintarvikkeiden saatavuutta.

niitä hoidetaan johdonmukaisesti niiden 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
kanssa, joilla pyritään saavuttamaan 
taloudelliset, sosiaaliset ja työllisyyteen 
liittyvät edut, ja että ne parantavat 
elintarvikkeiden saatavuutta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) EMKR:n tuella olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään kalastuksen 
kestävään enimmäistuottoon perustuva 
kestävä kalastus ja minimoimaan 
kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset 
meriekosysteemiin. Tukeen olisi 
sisällytettävä vaikutuksiltaan vähäisiä, 
ilmastonmuutoksen kestäviä ja vähähiilisiä 
kalastusmenetelmiä ja -tekniikoita 
koskevia innovaatioita ja investointeja.

(20) EMKR:n tuella olisi edistettävä sen 
oikeudellisen velvoitteen oikea-aikaista 
noudattamista, joka koskee kaikkien 
kalakantojen palauttamista sellaisten 
biomassatasojen yläpuolelle, jotka 
kykenevät tuottamaan kestävän 
enimmäistuoton, ja kaikkien kalakantojen 
säilyttämistä, sekä kalastustoiminnasta 
meriekosysteemille aiheutuvien kielteisten 
vaikutusten minimoimista ja poistamista 
silloin, kun se on mahdollista. Tukeen 
olisi sisällytettävä vaikutuksiltaan vähäisiä, 
ilmastonmuutoksen kestäviä ja vähähiilisiä 
kalastusmenetelmiä ja -tekniikoita 
koskevia innovaatioita ja investointeja, ja 
sen ulkopuolelle olisi jätettävä kaikki 
investoinnit 
sähköpulssitroolausmenetelmiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Purkamisvelvoite on yksi YKP:n 
suurimmista haasteista. Se on aiheuttanut 
kalastuskäytäntöihin merkittäviä 
muutoksia, joista on joskus aiheutunut 
alalle merkittäviä taloudellisia 
kustannuksia. Sen vuoksi EMKR:n olisi 

(21) Purkamisvelvoite on oikeudellinen 
velvoite ja yksi YKP:n päätavoitteista. Sen 
ansiosta on lopetettu ympäristön kannalta 
tuomittava päästökäytäntö ja saatu aikaan
merkittäviä muutoksia, joista on joskus 
aiheutunut alalle merkittäviä taloudellisia 
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voitava tukea muihin toimiin sovellettavaa 
korkeammalla tuki-intensiteetillä 
purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa 
edistäviä innovaatioita ja investointeja, 
esimerkiksi investointeja valikoiviin 
pyydyksiin, satamien infrastruktuurien 
parantamiseen ja tahattomien saaliiden 
kaupan pitämiseen. Rahastosta olisi myös 
myönnettävä tuen 100 prosentin 
enimmäisintensiteetti jäsenvaltioiden 
kalastusmahdollisuuksien vaihdon 
(”kiintiöiden vaihdot”) läpinäkyvien 
järjestelmien suunnittelua, kehittämistä, 
seurantaa, arviointia ja hallinnointia varten 
purkamisvelvoitteen aiheuttaman ns. 
pullonkaulalajien vaikutuksen 
lieventämiseksi.

kustannuksia. Sen vuoksi jäsenvaltioiden
olisi hyödynnettävä EMKR:tä tukeakseen 
maksimaalisesti muihin toimiin 
sovellettavaa tuntuvasti korkeammalla 
tuki-intensiteetillä purkamisvelvoitteen 
täysimääräistä ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa edistäviä innovaatioita ja 
investointeja, esimerkiksi investointeja 
valikoiviin pyydyksiin ja ajallisiin ja 
alueellisiin valikoivuutta parantaviin 
toimenpiteisiin, satamien infrastruktuurien 
parantamiseen ja tahattomien saaliiden 
kaupan pitämiseen. Rahastosta olisi myös 
myönnettävä tuen 100 prosentin 
enimmäisintensiteetti jäsenvaltioiden 
kalastusmahdollisuuksien vaihdon 
(”kiintiöiden vaihdot”) läpinäkyvien 
järjestelmien suunnittelua, kehittämistä, 
seurantaa, arviointia ja hallinnointia varten 
purkamisvelvoitteen aiheuttaman ns. 
pullonkaulalajien vaikutuksen 
lieventämiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Purkamisvelvoitetta olisi 
valvottava myös koko alan laajuudelta, 
pienistä suuriin kalastusaluksiin, 
jokaisessa unionin jäsenvaltiossa.

Perustelu

Pienimuotoista kalastusta Irlannissa ja muualla harjoittavat kalastajat valittavat jatkuvasti ja 
tasaisesti sitä, että he ovat suurelta osin rannikkokalastusta harjoittavina tarkastusten ja 
rangaistusten pehmeimpiä kohteita, kun taas suuriin aluksiin on vaikeampi päästä ja näin 
ollen niitä on vaikeampi tarkastaa.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) EMKR:stä olisi myös voitava 
myöntää tukea kalastusaluksilla tehtäviin 
innovaatioihin ja investointeihin, joiden 
tarkoituksena on parantaa terveyttä, 
turvallisuutta ja työolosuhteita, 
energiatehokkuutta ja saaliiden laatua. 
Tällainen tuki ei kuitenkaan saisi lisätä 
kalastuskapasiteettia tai kykyä löytää kalaa, 
eikä sitä saisi myöntää pelkästään unionin 
tai kansallisen lainsäädännön nojalla 
pakollisten vaatimusten noudattamiseen. 
Tässä rakenteessa, jossa normatiivisia 
toimenpiteitä ei ole, jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä tarkat tukikelpoisuussäännöt 
näitä investointeja varten. Terveyden, 
turvallisuuden ja työolojen osalta 
kalastusaluksilla olisi sallittava muihin 
toimiin sovellettavaa korkeampi tuki-
intensiteetti.

(22) EMKR:stä olisi myös voitava 
myöntää tukea kalastusaluksilla tehtäviin 
innovaatioihin ja investointeihin, joiden 
tarkoituksena on parantaa terveyttä, 
turvallisuutta ja työolosuhteita, 
energiatehokkuutta ja saaliiden laatua sekä 
tukea erityisiä terveydenhuoltoon liittyviä 
seikkoja. Tällainen tuki ei kuitenkaan saisi 
lisätä kalastuskapasiteettia tai kykyä löytää 
kalaa, eikä sitä saisi myöntää pelkästään 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
nojalla pakollisten vaatimusten 
noudattamiseen. Tässä rakenteessa, jossa 
normatiivisia toimenpiteitä ei ole, 
jäsenvaltioiden olisi määriteltävä tarkat
tukikelpoisuussäännöt näitä investointeja ja 
tukea varten. Terveyden, turvallisuuden ja 
työolojen osalta kalastusaluksilla olisi 
sallittava muihin toimiin sovellettavaa 
korkeampi tuki-intensiteetti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoitetaan alle 12 metrin pituisilla 
aluksilla, jotka eivät käytä vedettäviä 
pyydyksiä. Ala kattaa lähes 75 prosenttia 
kaikista unionissa rekisteröidyistä 
kalastusaluksista ja lähes puolet 
kalatalousalan työpaikoista. Pienimuotoista 
kalastusta harjoittavat toimijat ovat 
erityisen riippuvaisia terveistä 
kalakannoista pääasiallisena 
tulonlähteenään. Tästä syystä EMKR:n 
olisi kestävien kalastuskäytäntöjen 
edistämiseksi annettava 100 prosentin tuki-

(28) Pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoitetaan alle 12 metrin pituisilla 
aluksilla, jotka eivät käytä vedettäviä 
pyydyksiä. Ala kattaa lähes 75 prosenttia 
kaikista unionissa rekisteröidyistä 
kalastusaluksista ja lähes puolet 
kalatalousalan työpaikoista. Pienimuotoista 
kalastusta harjoittavat toimijat ovat 
erityisen riippuvaisia terveistä 
kalakannoista pääasiallisena 
tulonlähteenään. Tästä syystä EMKR:n 
olisi kestävien kalastuskäytäntöjen 
edistämiseksi annettava 100 prosentin tuki-
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intensiteettiä soveltamalla pienille 
tuensaajille etuuskohtelu, myös valvontaan 
ja täytäntöönpanoon liittyvien toimien 
osalta. Lisäksi tietyt tuen kohteet, eli tuki 
käytetyn aluksen hankintaan ja tuki 
moottorin korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen, olisi varattava 
pienimuotoiselle kalastukselle 
laivastonosassa, jossa kalastuskapasiteetti 
on tasapainossa käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi myöskin liitettävä 
ohjelmaansa pienimuotoista 
rannikkokalastusta koskeva 
toimintasuunnitelma, jota olisi seurattava 
sellaisten indikaattoreiden avulla, joille 
asetetaan välitavoitteet ja tavoitteet.

intensiteettiä soveltamalla pienille 
tuensaajille etuuskohtelu, myös valvontaan 
ja täytäntöönpanoon liittyvien toimien 
osalta, YKP:n tavoitteiden mukaisesti. 
Lisäksi tietyt tuen kohteet, eli tuki käytetyn 
aluksen hankintaan ja tuki moottorin 
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, olisi 
varattava pienimuotoiselle kalastukselle 
laivastonosassa, jossa kalastuskapasiteetti 
on tasapainossa käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien kanssa, sekä 
nuorille kalastajille. Jäsenvaltioiden olisi 
myöskin liitettävä ohjelmaansa 
pienimuotoista rannikkokalastusta koskeva 
toimintasuunnitelma, jota olisi seurattava 
sellaisten indikaattoreiden avulla, joille 
asetetaan välitavoitteet ja tavoitteet.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kalastus ja vesiviljely parantavat 
osaltaan elintarviketurvaa ja ravitsemusta. 
Yli 60 prosenttia kalastustuotteista 
kuitenkin tuodaan tällä hetkellä 
kolmansista maista, ja unioni on erittäin 
riippuvainen niistä. Tärkeä haaste on 
kannustaa unionissa tuotetun 
korkealaatuisen ja kuluttajien saatavilla 
kohtuulliseen hintaan olevan 
kalavalkuaisen kulutusta.

(31) Kalastus ja kestävä vesiviljely 
parantavat osaltaan elintarviketurvaa ja 
ravitsemusta. Yli 60 prosenttia 
kalastustuotteista kuitenkin tuodaan tällä 
hetkellä kolmansista maista, ja unioni on 
erittäin riippuvainen niistä. Tärkeä haaste 
on kannustaa unionissa tuotetun 
korkealaatuisen ja kuluttajien saatavilla 
kohtuulliseen hintaan olevan 
kalavalkuaisen kulutusta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) EMKR:n tukea olisi voitava 
myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan 
kestävän kehityksen edistämiseen, mukaan 
lukien makeanveden vesiviljely sekä 

(32) EMKR:n tukea olisi voitava 
myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan 
kestävän kehityksen edistämiseen, mukaan 
lukien makeanveden vesiviljely, 
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vesieläinten ja -kasvien viljely 
elintarvikkeiden ja muiden raaka-aineiden 
tuotantoa varten. Joissakin jäsenvaltioissa 
on edelleen monimutkaisia hallinnollisia 
menettelyjä, jotka liittyvät esimerkiksi 
tilansaannin hankaluuteen ja raskaisiin 
lupamenettelyihin ja joiden vuoksi alan 
imagon ja viljeltyjen tuotteiden 
kilpailukyvyn parantaminen on vaikeaa. 
Tuen olisi oltava asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 perusteella laadittujen 
vesiviljelytoiminnan monivuotisten 
kansallisten strategiasuunnitelmien 
mukaista. Tukea olisi voitava myöntää 
erityisesti ympäristön kestävyyteen, 
tuottaviin investointeihin, innovointiin, 
ammattitaidon hankkimiseen, työolojen 
parantamiseen sekä korvaaviin 
toimenpiteisiin, joissa tarjotaan 
välttämättömiä maan ja luonnon 
hoitopalveluja. Kansanterveystoimien, 
vesiviljelykannoille otettavien vakuutusten 
sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvien toimien olisi myös oltava 
tukikelpoisia. Tuottaviin investointeihin 
olisi myönnettävä tukea kuitenkin 
ainoastaan rahoitusvälineiden ja InvestEU-
ohjelman kautta, koska niillä on suurempi 
vipuvaikutus markkinoilla ja ne ovat sen 
vuoksi avustuksia 
tarkoituksenmukaisempia tämän alan 
rahoitushaasteisiin vastaamiseksi.

haitallisten vieraslajien ja vierastautien 
torjunta vesiviljelyalalla sekä vesieläinten 
ja -kasvien viljely elintarvikkeiden ja 
muiden raaka-aineiden tuotantoa varten. 
Joissakin jäsenvaltioissa on edelleen
kohtuuttoman monimutkaisia 
hallinnollisia menettelyjä, jotka liittyvät 
esimerkiksi tilansaannin hankaluuteen ja 
raskaisiin lupamenettelyihin ja joiden 
vuoksi alan imagon ja viljeltyjen tuotteiden 
kilpailukyvyn parantaminen on 
tarpeettoman vaikeaa. Tuen olisi oltava 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 perusteella 
laadittujen vesiviljelytoiminnan 
monivuotisten kansallisten 
strategiasuunnitelmien mukaista. Tukea 
olisi voitava myöntää erityisesti 
ympäristön kestävyyteen, tuottaviin 
investointeihin, innovointiin, tiettyjen 
vesiviljelyalalle vakavaa vahinkoa 
aiheuttavien tautien ja haitallisten 
tulokaslajien hallintaan, ammattitaidon 
hankkimiseen, työolojen parantamiseen 
sekä korvaaviin toimenpiteisiin, joissa 
tarjotaan välttämättömiä maan ja luonnon 
hoitopalveluja. Kansanterveystoimien, 
vesiviljelykannoille otettavien vakuutusten 
sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvien toimien olisi myös oltava 
tukikelpoisia. Tuottaviin investointeihin 
olisi myönnettävä tukea kuitenkin 
ainoastaan rahoitusvälineiden ja InvestEU-
ohjelman kautta, koska niillä on suurempi 
vipuvaikutus markkinoilla ja ne ovat sen 
vuoksi avustuksia 
tarkoituksenmukaisempia tämän alan 
rahoitushaasteisiin vastaamiseksi.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen aiheesta ”tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen 
eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet” 12. kesäkuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman (2017/2118(INI)) kanssa.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Elintarviketurva edellyttää 
tehokkaita ja hyvin organisoituja 
markkinoita, jotka parantavat 
toimitusketjun läpinäkyvyyttä, vakautta, 
laatua ja monipuolisuutta, sekä kuluttajille 
tiedottamista. Tätä varten EMKR:n tukea 
olisi voitava myöntää kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupan pitämiseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1379/201315 (YMJ-
asetus) tavoitteiden mukaisesti. EMKR:n 
tukea olisi erityisesti oltava saatavilla 
tuottajaorganisaatioiden tuotanto- ja 
markkinointisuunnitelmien toteutukseen, 
uusien myyntikanavien edistämiseen sekä 
markkinatietouden kehittämiseen ja 
levittämiseen.

(33) Elintarviketurva edellyttää 
meriympäristön suojelua, kalakantojen 
kestävää hoitoa, YKP:n tavoitteiden 
täysimääräistä täytäntöönpanoa, 
tehokkaita ja hyvin organisoituja 
markkinoita, jotka parantavat 
toimitusketjun läpinäkyvyyttä, vakautta, 
laatua ja monipuolisuutta, sekä kuluttajille 
tiedottamista. Tätä varten EMKR:n tukea 
olisi voitava myöntää kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupan pitämiseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1379/201315 (YMJ-
asetus) tavoitteiden mukaisesti. EMKR:n 
tukea olisi erityisesti oltava saatavilla 
tuottajaorganisaatioiden tuotanto- ja 
markkinointisuunnitelmien toteutukseen, 
uusien myyntikanavien edistämiseen sekä 
markkinatietouden kehittämiseen ja 
levittämiseen.

_________________ _________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja 
(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, 
s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja 
(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, 
s. 1).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Työpaikkojen luominen (35) Työpaikkojen luominen rannikko-
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rannikkoalueilla edellyttää 
paikallisvetoista kestävän sinisen talouden 
kehittämistä, joka elvyttää alueiden 
yhteiskuntarakennetta. Valtameritoimialat 
ja -palvelut kasvavat todennäköisesti 
maailmantaloutta nopeammin ja 
vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen ja 
kasvuun vuoteen 2030 mennessä. 
Ollakseen kestävää sininen kasvu 
edellyttää innovointia ja investointeja 
uudenlaiseen meriliiketoimintaan ja 
biotalouteen, mukaan lukien kestävät 
matkailumallit, valtameripohjainen 
uusiutuva energia sekä laivanrakennus ja 
uudet satamapalvelut, jotka ovat 
innovatiivisia ja huippuluokkaa ja joilla 
voidaan luoda uusia työpaikkoja ja samalla 
edistää paikallista kehitystä. Vaikka 
julkiset investoinnit kestävään siniseen 
talouteen olisi valtavirtaistettava unionin 
talousarviossa, EMKR:n olisi erityisesti 
keskityttävä mahdollistavien edellytysten 
luomiseen kestävälle siniselle taloudelle 
sekä pullonkaulojen poistamiseen 
investointien helpottamiseksi ja uusien 
markkinoiden, teknologioiden tai 
palvelujen kehittämiseksi. Kestävän sinisen 
talouden kehittämisen olisi kuuluttava 
yhteistyöhön perustuvan, suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
tuen soveltamisalaan.

ja saarialueilla edellyttää paikallisvetoista 
kestävän sinisen talouden kehittämistä, 
joka elvyttää alueiden 
yhteiskuntarakennetta. Valtameritoimialat 
ja -palvelut kasvavat todennäköisesti 
maailmantaloutta nopeammin ja 
vaikuttavat merkittävästi työllisyyteen ja 
kasvuun vuoteen 2030 mennessä. 
Ollakseen kestävää sininen kasvu 
edellyttää innovointia ja investointeja 
uudenlaiseen meriliiketoimintaan ja 
biotalouteen, mukaan lukien kestävät 
matkailumallit, valtameripohjainen 
uusiutuva energia sekä laivanrakennus ja 
uudet satamapalvelut, jotka ovat 
innovatiivisia ja huippuluokkaa ja joilla 
voidaan luoda uusia työpaikkoja ja samalla 
edistää paikallista kehitystä. Vaikka 
julkiset investoinnit kestävään siniseen 
talouteen olisi valtavirtaistettava unionin 
talousarviossa, EMKR:n olisi erityisesti 
keskityttävä mahdollistavien edellytysten 
luomiseen kestävälle siniselle taloudelle 
sekä pullonkaulojen poistamiseen 
investointien helpottamiseksi ja uusien 
markkinoiden, teknologioiden tai 
palvelujen kehittämiseksi. Kestävän sinisen 
talouden kehittämisen olisi kuuluttava 
yhteistyöhön perustuvan, suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
tuen soveltamisalaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) EMKR:n olisi yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa voitava 
tukea kestävää sinistä taloutta koskevien 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä 
meriympäristön tilaa koskevan tietämyksen 
parantamiseksi. Tuen tavoitteena olisi 
oltava direktiivien 94/43/ETY ja 
2009/147/EY vaatimusten täyttäminen 
merten aluesuunnittelun tukemiseksi sekä 

(37) EMKR:n olisi yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa voitava 
tukea kestävää ja ekologisten rajojen 
puitteissa kehittyvää sinistä taloutta 
koskevien tietojen keruuta, hallintaa ja 
käyttöä meriympäristön tilaa koskevan 
tietämyksen parantamiseksi. Tuen 
tavoitteena olisi oltava direktiivien 
94/43/ETY ja 2009/147/EY vaatimusten 
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tietojen laadun ja jakamisen parantamiseksi 
Euroopan meripoliittisen 
seurantakeskuksen ja tietoverkon kautta.

täyttäminen merten aluesuunnittelun 
tukemiseksi sekä tietojen laadun ja 
jakamisen parantamiseksi Euroopan 
meripoliittisen seurantakeskuksen ja 
tietoverkon kautta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Maailmanlaajuisena toimijana 
unioni on vankasti sitoutunut edistämään 
kansainvälistä valtamerten hallinnointia 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle 10. marraskuuta 2016 
annetun yhteisen tiedonannon 
”Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: 
valtamerten tulevaisuusohjelma”17

mukaisesti. Valtamerten hallinnointi on 
unionissa uusi politiikanlohko, joka kattaa 
valtameret yhdennetysti. Kansainvälinen 
valtamerten hallinnointi on keskeistä paitsi 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja erityisesti kestävän 
kehityksen tavoitteen 14 (”Säilyttää meret 
ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä 
edistää niiden kestävää käyttöä”) kannalta 
myös turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten 
varmistamiseksi tulevia sukupolvia varten. 
Unionin on toimittava näiden 
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ja 
oltava liikkeelle paneva voima
kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin 
parantamisessa kahdenvälisellä, 
alueellisella ja monenvälisellä tasolla, 
mukaan lukien laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen ehkäiseminen, estäminen ja 
poistaminen, kansainvälisen valtamerten 
hallinnointikehyksen parantaminen, 
valtameriin ja meriin kohdistuvien 
paineiden vähentäminen, kestävän sinisen 
talouden edellytysten luominen sekä 

(40) Maailmanlaajuisena toimijana 
unioni on vankasti sitoutunut edistämään 
kansainvälistä valtamerten hallinnointia 
neuvostolle, Euroopan parlamentille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle 10. marraskuuta 2016 
annetun yhteisen tiedonannon 
”Kansainvälinen valtamerten hallinnointi: 
valtamerten tulevaisuusohjelma”17

mukaisesti. Valtamerten hallinnointi on 
unionissa uusi politiikanlohko, joka kattaa 
valtameret yhdennetysti. Kansainvälinen 
valtamerten hallinnointi on keskeistä paitsi 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja erityisesti kestävän 
kehityksen tavoitteen 14 (”Säilyttää meret 
ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä 
edistää niiden kestävää käyttöä”) kannalta 
myös turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten 
varmistamiseksi tulevia sukupolvia varten. 
Unionin on toimittava näiden 
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ja 
oltava liikkeelle paneva ja johtava voima 
kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin 
parantamisessa kahdenvälisellä, 
alueellisella ja monenvälisellä tasolla, 
mukaan lukien laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen ehkäiseminen, estäminen ja 
poistaminen, kansainvälisen valtamerten 
hallinnointikehyksen parantaminen, 
valtameriin ja meriin kohdistuvien 
paineiden vähentäminen, kestävän sinisen 
talouden edellytysten luominen sekä 
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kansainvälisen merentutkimuksen ja 
meritietojen lujittaminen.

kansainvälisen merentutkimuksen ja 
meritietojen lujittaminen.

_________________ _________________

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

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Nykyiseen EMKR:ään liittyvä 
maksumenettely on todettu huonoksi, 
koska neljän vuoden soveltamisen jälkeen 
ainoastaan 11 prosenttia on käytetty. 
Menettelyä olisi parannettava, jotta 
voidaan nopeuttaa maksuja edunsaajille, 
erityisesti yksityishenkilöille ja perheille.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Asetuksen (EU) N:o [unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus], 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201319, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2988/9520, neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/9621 ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/193922 mukaisesti 
unionin taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Erityisesti 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja 

(47) Asetuksen (EU) N:o [unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus], 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201319, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2988/9520, neuvoston asetuksen 
(Euratom, EY) N:o 2185/9621 ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/193922 mukaisesti 
unionin taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Erityisesti 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja 
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asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto
(OLAF) voi tehdä tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 
nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) 
voi tutkia petoksia ja muuta laitonta 
toimintaa, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja, sekä nostaa niiden 
perusteella syytteitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371 
mukaisesti23. Asetuksen (EU) N:o [unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus] 
mukaan unionin rahoitusta saavien 
henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava 
täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi, myönnettävä 
komissiolle, OLAFille, Euroopan 
syyttäjänvirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
valtuudet ja varmistettava, että unionin 
varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet 
osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
unionin taloudelliset edut suojataan 
EMKR:n hallinnoinnin ja täytäntöönpanon 
yhteydessä asetuksen (EU) N:o [unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus] ja 
asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] mukaisesti.

asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
nojalla Euroopan petostentorjuntaviraston
(OLAF) olisi tehtävä tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 
nojalla Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
olisi tutkittava petoksia ja muuta laitonta 
toimintaa, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja, sekä nostaa niiden 
perusteella syytteitä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371 
mukaisesti23. Asetuksen (EU) N:o [unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus] 
mukaan unionin rahoitusta saavien 
henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava 
täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi, myönnettävä 
komissiolle, OLAFille, Euroopan 
syyttäjänvirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
valtuudet ja varmistettava, että unionin 
varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet 
osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
unionin taloudelliset edut suojataan 
EMKR:n hallinnoinnin ja täytäntöönpanon 
yhteydessä asetuksen (EU) N:o [unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annettu asetus] ja 
asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] mukaisesti.

_________________ _________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 

20 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 
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joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL 
L 312, 23.12.1995, s. 1).

joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL 
L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

22 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Avoimuuden lisäämiseksi unionin 
varojen käytön ja varainhoidon 
moitteettomuuden osalta ja erityisesti 
käytettyjen varojen julkisen valvonnan 
parantamiseksi EMKR:stä rahoitetuista 
toimista olisi julkaistava tietyt tiedot 
jäsenvaltion verkkosivustolla asetuksen 
(EU) N:o [yleisistä säännöksistä annetussa 
asetuksessa] mukaisesti. Kun jäsenvaltio 
julkaisee tiedot EMKR:stä rahoitetuista 
toimista, on noudatettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 2016/67924 vahvistettuja 
henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

(48) Avoimuuden lisäämiseksi unionin 
varojen käytön ja varainhoidon 
moitteettomuuden osalta ja erityisesti 
käytettyjen varojen julkisen valvonnan 
parantamiseksi EMKR:stä rahoitetuista 
toimista olisi julkaistava kaikki tiedot 
jäsenvaltion verkkosivustolla asetuksen 
(EU) N:o [yleisistä säännöksistä annetussa 
asetuksessa] mukaisesti. Kun jäsenvaltio 
julkaisee tiedot EMKR:stä rahoitetuista 
toimista, on noudatettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 2016/67924 vahvistettuja 
henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

_________________ _________________



PE627.712v02-00 24/47 AD\1169823FI.docx

FI

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’tuottavilla 
vesiviljelyinvestoinneilla’ investointeja 
vesiviljelytuotantoon käytettäviin laitteisiin 
tai tiloihin taikka niiden rakentamiseen, 
laajentamiseen tai uudenaikaistamiseen;

(12) ’tuottavilla 
vesiviljelyinvestoinneilla’ investointeja 
vesiviljelytuotantoon käytettäviin laitteisiin 
tai tiloihin taikka niiden rakentamiseen, 
laajentamiseen, innovointiin tai 
uudenaikaistamiseen;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’kestävällä sinisellä taloudella’ 
kaikkea sellaista alakohtaista ja monialaista 
taloudellista toimintaa kaikkialla 
sisämarkkinoilla, joka liittyy valtameriin, 
meriin, rannikkoihin ja sisävesiin niin 
unionin syrjäisimmillä alueilla kuin 
sisämaavaltioissa, mukaan lukien nopeasti 
kehittyvät alat sekä markkinattomat tavarat 
ja palvelut, ja joka on johdonmukaista 
unionin ympäristölainsäädännön kanssa;

15) ’kestävällä sinisellä taloudella’ 
kaikkea sellaista alakohtaista ja monialaista 
ekologisten rajojen puitteissa 
harjoitettavaa taloudellista toimintaa 
kaikkialla sisämarkkinoilla, joka liittyy 
valtameriin, meriin, rannikkoihin ja 
sisävesiin niin unionin syrjäisimmillä 
alueilla kuin sisämaavaltioissa, mukaan 
lukien nopeasti kehittyvät alat sekä 
markkinattomat tavarat ja palvelut, ja joka 
on johdonmukaista unionin 
ympäristölainsäädännön kanssa, jotta 
ennallistetaan ja säilytetään merten 
ekosysteemit sekä suojellaan haavoittuvia 
luonnonvaroja, tuotteita ja palveluja;
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) ’yhteishoidolla’ 
kumppanuussopimusta, jolla hallitus, 
paikallinen käyttäjäyhteisö (kalastajat), 
ulkopuoliset toimijat (kansalaisjärjestöt, 
tutkimuslaitokset) ja toisinaan muut 
kalastusalalla toimivat ja rannikkojen 
luonnonvaroja hyödyntävät sidosryhmät 
(muun muassa alusten omistajat, 
kalakaupan pitäjät, luottolaitokset tai 
lainanantajat ja matkailualan toimijat) 
jakavat kalastuksenhoidon 
päätöksentekoon liittyvän vastuun ja 
vallan.

Perustelu

FAO:n määritelmä on peräisin FAO:n termiportaalista: http://www.fao.org/faoterm/en/

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen;

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen sosioekonomiset 
näkökohdat huomioon ottaen;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) unionin elintarviketurvan
varmistamiseen osallistuminen 
kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn 

2) unionin elintarviketurvallisuuden 
ja -turvan varmistamiseen osallistuminen 
kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn 
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sekä kilpailukykyisten ja kestävien 
markkinoiden avulla;

sekä kilpailukykyisten ja kestävien 
markkinoiden avulla;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) kestävän sinisen talouden kasvun 
mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen tukeminen;

3) kestävän sinisen talouden kasvun 
mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen ja kalastusalueiden 
tukeminen;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n täytäntöönpanoon 
ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä 
olevat määrärahat ovat 6 140 000 000
euroa käypinä hintoina.

1. EMKR:n monivuotiseen 
täytäntöönpanoon ohjelmakaudella 2021–
2027 käytettävissä olevat määrärahat ovat 
6 140 000 000 euroa käypinä hintoina.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähintään 15 prosenttia 
jäsenvaltiokohtaisesta unionin 
rahoitustuesta on kohdennettava 19 ja 
20 artiklassa tarkoitettuihin tuen 
kohteisiin. Jäsenvaltiot, joilla ei ole 
pääsyä unionin vesille, voivat soveltaa 
alhaisempaa prosenttiosuutta ottaen 
huomioon niiden valvontaa ja 
tiedonkeruuta koskevat tehtävät.

Poistetaan.
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Perustelu

Varojen kohdentaminen olisi vahvistettava kunkin jäsenvaltion määrittämien tarpeiden 
mukaan. Kaikenlainen liiallinen varojen kohdentaminen johtaisi käyttämättömiin varoihin tai 
varojen tarpeettomaan käyttöön.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikki varat, joita ei käytetä 19 ja 
20 artiklan nojalla valvontaan ja 
tiedonkeruuseen, voidaan kohdentaa 
uudelleen Euroopan 
kalastuksenvalvontavirastolle.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategia kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä sekä kestävän sinisen 
talouden kehittämistä varten;

a) strategia kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä sekä kestävän ja 
ekologisten rajojen puitteissa kehittyvän 
sinisen talouden kehittämistä varten;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio laatii kustakin 
merialueesta analyysin, jossa esitetään 
merialueen yhteiset vahvuudet ja 
heikkoudet asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 
tarkoitettujen YKP:n tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Analyysissä 
otetaan tarvittaessa huomioon merialueiden 

5. Saatuaan asianomaisten neuvoa-
antavien toimikuntien lausunnot komissio 
laatii kustakin merialueesta analyysin, 
jossa esitetään merialueen yhteiset 
vahvuudet ja heikkoudet asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 
tarkoitettujen YKP:n tavoitteiden
saavuttamisen sekä direktiivissä 
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ja makroalueiden osalta voimassa olevat 
strategiat.

2008/56/EY tarkoitetun ympäristön hyvän 
tilan saavuttamisen kannalta. Analyysissä 
otetaan tarvittaessa huomioon merialueiden 
ja makroalueiden osalta voimassa olevat 
strategiat.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) vesiviljely- ja kalatalousalan 
tuottavuudelle merkittävää haittaa 
aiheuttavien haitallisten vieraslajien 
kohdennetun hallinnan;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) innovatiivisiin valikoiviin 
pyydyksiin ja niiden käyttöön kaikkialla 
unionissa liittyvän tutkimuksen 
tukemisen, muun muassa asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 27 artiklan 
mukaisesti;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) uusimman näytön kestävän sinisen 
talouden ja erityisesti kalastus- ja 
vesiviljelyalan sosioekonomisesta 
tuloksellisuudesta;

e) uusimman näytön tasapainosta 
ympäristöalan painopisteiden ja kestävän 
sinisen talouden ja erityisesti kalastus- ja 
vesiviljelyalan sosioekonomisen 
tuloksellisuuden välillä;



AD\1169823FI.docx 29/47 PE627.712v02-00

FI

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ohjelman vaikutuksen 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen.

i) ohjelman vaikutuksen 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen, mukaan lukien 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
polttoainesäästöjen avulla.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109
artiklaa ei kuitenkaan sovelleta maksuihin, 
jotka jäsenvaltiot suorittavat tämän 
asetuksen nojalla ja jotka kuuluvat 
perussopimuksen 42 artiklan 
soveltamisalaan.

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 
109 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
maksuihin, jotka jäsenvaltiot suorittavat 
tämän asetuksen nojalla.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on syyllistynyt neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1005/200828 42 artiklan tai 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
90 artiklan tai muun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston antaman lainsäädännön 
mukaisiin vakaviin rikkomuksiin;

a) on syyllistynyt neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1005/200828 42 artiklan tai 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
90 artiklan tai muun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston antaman lainsäädännön 
mukaisiin rikkomuksiin;

_________________ _________________

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, 
annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, 
laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, 
annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, 
laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 
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koskevasta yhteisön järjestelmästä, 
asetusten (ETY) N:o 2847/93, 
(EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 
muuttamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, 
s. 1).

koskevasta yhteisön järjestelmästä, 
asetusten (ETY) N:o 2847/93, 
(EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 
muuttamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, 
s. 1).

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemuksen jätettyään tuensaajan 
on täytettävä 1 kohdassa tarkoitetut 
hyväksyttävyysedellytykset toimen koko 
täytäntöönpanon ajan ja viiden vuoden 
ajan sen jälkeen kun loppumaksu on 
suoritettu asianomaiselle tuensaajalle.

2. Hakemuksen jätettyään tuensaajan 
on täytettävä 1 kohdassa tarkoitetut 
hyväksyttävyysedellytykset toimen koko 
täytäntöönpanon ajan ja sen jälkeen kun 
loppumaksu on suoritettu asianomaiselle 
tuensaajalle.

Perustelu

Kenenkään toimijan tai edunsaajan ei pitäisi milloinkaan syyllistyä vakaviin rikkomuksiin, 
olla osallisena LIS-kalastuksessa tai syyllistyä muihin ympäristörikoksiin.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson, jona hakemus ei ole 
hyväksyttävä, käynnistyskynnyksen ja 
keston määrittely niin, että ne ovat oikeassa 
suhteessa vakavan rikkomuksen, rikoksen 
tai petoksen luonteeseen, vakavuuteen, 
kestoon ja toistumiseen ja että kesto on 
vähintään yhden vuoden pituinen;

a) 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson, jona hakemus ei ole 
hyväksyttävä, käynnistyskynnyksen ja 
keston määrittely niin, että ne ovat oikeassa 
suhteessa rikkomuksen, rikoksen tai 
petoksen luonteeseen, vakavuuteen, 
kestoon ja toistumiseen ja että kesto on 
vähintään yhden vuoden pituinen;
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastusalusten rakentaminen ja 
hankinta tai kalastusalusten tuonti, ellei 
tässä asetuksessa toisin säädetä;

b) kalastusalusten rakentaminen, 
hankinta tai nykyaikaistaminen, mukaan 
lukien moottorin korvaamisen kautta, tai 
kalastusalusten tuonti, ellei tässä 
asetuksessa toisin säädetä;

Perustelu

Moottorin nykyaikaistaminen tai korvaaminen liittyy pyyntikapasiteetin tehostamiseen ja 
lisäämiseen entisestään. Sellaisenaan koneiden nykyaikaistamis- ja korvaamistoimet 
horjuttaisivat kestävän kehityksen tavoitetta 14.6, jolla kielletään tuet, jotka edistävät 
kalastuksen liikakapasiteettia. Vaikka vanhojen moottoreiden nykyaikaistamisen tai 
korvaamisen ehtona on, että niistä tehdään joko yhtä tai vähemmän tehokkaita, ne eivät 
välttämättä vähennä aluksen kalastuskapasiteettia. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
totesi, että polttoainetehokkailla moottoreilla varustettujen alusten houkuttimena on edelleen 
pyyntiponnistuksen lisääminen.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) toimet, joihin sisältyy 
sähköpulssitroolausta missä tahansa 
muodossa;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) suorat istutukset, ellei niistä ole 
nimenomaisesti säädetty 
säilyttämistoimenpiteenä unionin 
säädöksessä tai ellei ole kyse 

g) suorat istutukset, ellei niistä ole 
nimenomaisesti säädetty säilyttämis- tai 
uudelleenasuttamistoimenpiteenä unionin 
säädöksessä tai ellei ole kyse 
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koeistutuksesta; koeistutuksesta;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kalastusaluksiin tehtävät 
investoinnit, jotka ovat tarpeen unionin 
tai kansallisen lainsäädännön 
vaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien 
alueellisiin kalastusjärjestöihin liittyvien 
unionin velvoitteiden mukaiset 
vaatimukset;

Poistetaan.

Perustelu

On vaikea ymmärtää, miksei tukea voida myöntää investoinneille, jotka ovat tarpeen 
esimerkiksi uusiin pyydyksiin, valvontajärjestelmiin tai pyydysten muokkaamiseen liittyvän 
lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) investoinnit kalastusaluksiin, jotka 
ovat harjoittaneet toimintaa merellä 
vähemmän kuin 60 päivää vuodessa 
kumpanakin tukihakemuksen 
jättämispäivää edeltäneinä kahtena 
kalenterivuotena.

Poistetaan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) toimintakustannukset, kuten 
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vakuutukset, yleiskustannukset, 
polttoaineet ja kalastusalusten laitteet, 
jotka tekevät niistä pelkästään 
toimintakykyisiä tai merenkulkukelpoisia, 
kuten köydet, pakolliset turvallisuus- ja 
suojavaatimukset sekä huoltopalvelut.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä luvussa tarkoitetun tuen on 
edistettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 
2 artiklassa vahvistettujen YKP:n 
ympäristöllisten, taloudellisten, sosiaalisten 
ja työllisyyteen liittyvien tavoitteiden 
toteutumista.

1. Tässä luvussa tarkoitetun tuen on 
edistettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 
2 artiklassa vahvistettujen YKP:n 
ympäristöllisten, taloudellisten, sosiaalisten 
ja työllisyyteen liittyvien tavoitteiden 
toteutumista sekä kannustettava 
sosiaaliseen vuoropuheluun sidosryhmien 
välillä.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alan arvoketjun ja kaupan pitämistä 
koskevien strategioiden edistäminen;

c) alan arvoketjun ja kaupan pitämistä 
koskevien strategioiden luominen ja 
edistäminen;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) luotonsaannin sekä 
vakuutustuotteiden ja rahoituksen 
saatavuuden helpottaminen;
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) terveyden, turvallisuuden ja 
työolojen parantaminen kalastusaluksilla;

e) terveyden, turvallisuuden ja 
työolojen parantaminen kalastusaluksilla, 
jotta on mahdollista houkutella enemmän 
nuoria alalle sekä vähentää merkittävästi 
merellä tapahtuvien vaaratilanteiden 
syitä;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) toimintojen monipuolistaminen 
laajemmassa kestävässä sinisessä 
taloudessa;

h) toimintojen monipuolistaminen 
laajemmassa kestävässä sinisessä 
taloudessa, joka kehittyy ekologisten 
rajojen puitteissa;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sopivan ympäristön luominen 
paikallisten yhteishoitosuunnitelmien 
kehittämistä varten.

Perustelu

Yhteishoitomalli saavuttaa suurimman tehonsa ekosysteemeihin ja ennalta varautumiseen 
perustuvia lähestymistapoja noudattavan biotalouden puitteissa. Tällaisen mallin olisi 
tarjottava välineet, jotka mahdollistavat tosiaikaisen reagoinnin mukautuvassa 
kalastuksenhoidossa ilmeneviin muuttuviin tilanteisiin.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään korvauksena 
kalastustoiminnan pysyvästä 
lopettamisesta, seuraavien edellytysten on 
täytyttävä:

2. Poikkeustapauksissa 1 kohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää
korvauksena kalastustoiminnan pysyvästä 
lopettamisesta, edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan lopettaminen kuuluu 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman välineisiin;

a) toiminnan lopettaminen kuuluu 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun
kalastuskapasiteetin vähentämiseen 
tähtäävän toimintasuunnitelman 
välineisiin;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) lopettaminen johtaa 
kalastuskapasiteetin kokonaislaskuun, 
sillä saatuja varoja ei investoida 
uudelleen tälle alalle;
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EMKR:stä voidaan tukea kalastus-
ja vesiviljelyalan yrityksiä, jotta autetaan 
niitä hyödyntämään 
riskienhallintavälineitä, kuten 
vakuutuksenottoon tai keskinäisten 
rahastojen käyttöön liittyviä kannustimia, 
joiden myötä yritykset voisivat kattaa 
yhdestä tai useammasta seuraavasta 
tapahtumasta aiheutuvia tappioita:

a) luonnonkatastrofit;

b) epäsuotuisat sääolot;

c) äkilliset vedenlaadun ja -määrän 
muutokset, joista toimija ei ole vastuussa;

d) vesiviljelmissä esiintyvät taudit tai 
tuotantolaitoksen vikaantuminen tai 
tuhoutuminen, joista toimija ei ole 
vastuussa;

e) kalastustoiminnan aikana merellä 
onnettomuuteen joutuneiden kalastajien 
tai kalastusalusten pelastuskustannukset.

Perustelu

Maatalousalan esimerkin mukaisesti ehdotetaan, että EMKR:stä myönnettyä tukea voidaan 
käyttää riskienhallintavälineisiin, kuten vakuutuksenottoa koskeviin kannustimiin tai 
keskinäisiin rahastoihin, a–e alakohdassa tarkoitettuihin tapahtumiin varautumiseksi.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisen aluksen kaupallinen 
toiminta pysäytetään yhtäjaksoisesti 
vähintään 90 päivän ajaksi; ja

a) asianomaisen aluksen kaupallinen 
toiminta pysäytetään;
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Perustelu

Joillakin EU:n merialueilla kurenuotta- ja troolikalastuslaivastot keskeyttävät vuosittain 
toimintansa 30–60 päiväksi riippuen eri muuttujista, kuten kalastussegmentistä ja 
erityiskalastuksesta. Tämän vuoksi väliaikaiset lopettamiset olisi otettava huomioon niiden 
pituudesta riippumatta.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaisten alusten ja 
kalastajien on tosiasiallisesti keskeytettävä 
kaikki toiminta lopettamisajanjakson 
ajaksi. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistuttava siitä, että kyseinen alus on 
lopettanut kaiken kalastustoiminnan 
ajanjaksolla, jota ylimääräinen 
lopettaminen koskee, ja että mahdolliset 
aluksen muusta käytöstä johtuvat liialliset 
korvaukset vältetään.

5. Asianomaisten alusten ja 
kalastajien on tosiasiallisesti keskeytettävä 
kaikki toiminta lopettamisajanjakson 
ajaksi. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että kyseinen alus on 
lopettanut kaiken kalastustoiminnan 
ajanjaksolla, jota ylimääräinen 
lopettaminen koskee, ja että mahdolliset 
aluksen muusta käytöstä johtuvat liialliset 
korvaukset vältetään.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla

Kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen

1. EMKR:stä voidaan myöntää tukea 
kalastustoiminnan väliaikaista 
lopettamista koskeviin toimenpiteisiin 
seuraavissa tapauksissa:

a) biologisin perustein määrättävä 
pyyntikielto;

b) väliaikaisesta lopettamisesta on 
määrätty neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1967/2006 mukaisesti 
hyväksytyssä hoitosuunnitelmassa tai 
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asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 
10 artiklan nojalla hyväksytyssä 
monivuotisessa suunnitelmassa, joiden 
mukaan pyyntiponnistuksen 
rajoittaminen on tieteellisten lausuntojen 
perusteella tarpeen asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan 
ja 2 artiklan 5 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan ohjelmakaudella 2021–2027 
myöntää enintään kuuden kuukauden 
ajan alusta kohden.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään vain

a) aktiivisiksi rekisteröityjen unionin 
kalastusalusten omistajille tai käyttäjille, 
jotka ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa keskimäärin 
vähintään 90 päivää vuodessa 
tukihakemuksen jättämispäivää 
edeltävinä kahtena vuotena; tai

b) kalastajille, jotka ovat työskennelleet 
merellä unionin kalastusaluksella, jota 
väliaikainen lopettaminen koskee, 
keskimäärin vähintään 90 päivää 
vuodessa tukihakemuksen jättämispäivää 
edeltävinä kahtena vuotena.

4. Asianomaisten alusten ja kalastajien on 
tosiasiallisesti keskeytettävä kaikki 
toiminta. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että kyseinen kalastusalus 
on lopettanut kaiken kalastustoiminnan 
asianomaisella kaudella, jolle 
väliaikainen lopettaminen sijoittuu.

Perustelu

Edellä tarkoitettu toimenpide olisi palautettava, sillä se on tuottanut erinomaisia tuloksia 
kaikilla ohjelmakausilla, joiden aikana se on pantu toimeen.
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
tietojen keruuseen, hallintaan ja käyttöön 
kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä tarkoituksia 
varten, kuten asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 25 artiklan 1 ja 2
kohdassa sekä 27 artiklassa säädetään ja 
asetuksessa (EU) 2017/1004 täsmennetään, 
asetuksen (EU) N:o 2017/1004 6 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten 
työsuunnitelmien perusteella.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
tietojen keruuseen, hallintaan, käsittelyyn
ja käyttöön kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä 
tarkoituksia varten, kuten asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 25 artiklan 1 ja 
2 kohdassa sekä 27 artiklassa säädetään ja 
asetuksessa (EU) 2017/1004 täsmennetään, 
asetuksen (EU) N:o 2017/1004 6 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten 
työsuunnitelmien perusteella.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
luetteloa ja määriä vahvistaessaan 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kaikki merkitykselliset seikat, erityisesti 
tarve varmistaa, että korvaus on 
yhteensopiva YKP:n sääntöjen kanssa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
luetteloa ja määriä vahvistaessaan 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kaikki merkitykselliset seikat, erityisesti 
tarve varmistaa, että korvaus noudattaa
YKP:n sääntöjä.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) korvaukset kalastajille kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien 
keräämisestä merestä;

a) korvaukset kalastajille kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien 
keräämisestä ja passiivisesta keräämisestä 
merestä;
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljely Kestävä vesiviljely

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 34 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn kestävän 
vesiviljelyn edistämiseen. EMKR voi myös 
tukea eläinten terveyttä ja hyvinvointia
vesiviljelyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/42932 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 652/201433 mukaisesti.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 34 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn kestävän 
vesiviljelyn edistämiseen. EMKR voi myös 
tukea tiettyjen alalla esiintyvien, 
haitallisista vieraslajeista johtuvien 
ongelmien ratkaisemista sekä eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
vesiviljelyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/42932 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 652/201433 mukaisesti.

_________________ _________________

32Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista 
sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien 
säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 
(”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 
31.3.2016, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista 
sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien 
säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 
(”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 
31.3.2016, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014, 
elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja 
eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen 
ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien 
menojen hallinnointia koskevista 
säännöksistä, neuvoston direktiivien 
98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 178/2002, 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014, 
elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja 
eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen 
ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien 
menojen hallinnointia koskevista 
säännöksistä, neuvoston direktiivien 
98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 178/2002, 
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(EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston päätösten 66/399/ETY, 
76/894/ETY ja 2009/470/EY 
kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, 
s. 1).

(EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä 
neuvoston päätösten 66/399/ETY, 
76/894/ETY ja 2009/470/EY 
kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, 
s. 1).

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen aiheesta ”tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen 
eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet” 12. kesäkuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman (2017/2118(INI)) kanssa, jossa mainitaan myös 
haitallinen vieraslaji Ocenebra inornata -merietana sekä osterin herpesvirus, joka on 
eläintauti.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n tukea voidaan myöntää asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 35 artiklassa säädetyn 
ja asetuksessa (EY) N:o 1379/2013 
täsmennetyn kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden yhteisen 
markkinajärjestelyn tavoitteisiin tähtääviin 
toimiin. Siitä voidaan myöntää myös 
toimiin, joilla edistetään kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupan pitämistä, 
laatua ja lisäarvoa.

EMKR:n tukea voidaan myöntää asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 35 artiklassa säädetyn 
ja asetuksessa (EY) N:o 1379/2013 
täsmennetyn kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden yhteisen 
markkinajärjestelyn tavoitteisiin tähtääviin 
toimiin. Siitä voidaan myöntää myös 
toimiin, joilla edistetään kalastustuotteiden
ja kestävien vesiviljelytuotteiden kaupan 
pitämistä, laatua ja lisäarvoa.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea voidaan tämän artiklan 
nojalla myöntää ainoastaan asetuksen 
(EU) N:o [yleisistä säännöksistä annettu 

2. Tukea voidaan tämän artiklan 
nojalla myöntää ainoastaan 
pienimuotoiselle rannikkokalastukselle 
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asetus] 52 artiklassa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta ja InvestEU-
ohjelmasta mainitun asetuksen 10 artiklan 
mukaisesti.

asetuksen (EU) N:o [yleisistä säännöksistä 
annettu asetus] 52 artiklassa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta ja InvestEU-
ohjelmasta mainitun asetuksen 10 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
2 otsikko – 4 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintalinja 3: Kestävän sinisen talouden
kasvun mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen edistäminen

Toimintalinja 3: Kestävän ja ekologisten 
rajojen puitteissa harjoitettavan sinisen 
talouden mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen edistäminen

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisten 
tietojen keruuseen, hallintaan ja käyttöön, 
joilla parannetaan tietoa meriympäristön 
tilasta seuraaviin tarkoituksiin:

EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisten 
tietojen keruuseen, hallintaan, 
analysointiin, käsittelyyn ja käyttöön, 
joilla parannetaan tietoa meriympäristön 
tilasta seuraaviin tarkoituksiin:

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] 90 artiklan 
4 kohdan mukaan komissio voi keskeyttää 
maksuajan kulumisen 
maksatushakemuksen osalta kokonaan tai 
osittain, jos saadaan todisteita siitä, että 
jäsenvaltio on jättänyt noudattamatta 
YKP:n mukaisia sääntöjä siten, että tämä 

1. Asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] 90 artiklan 
4 kohdan mukaan komissio voi keskeyttää 
maksuajan kulumisen 
maksatushakemuksen osalta kokonaan tai 
osittain, jos saadaan todisteita siitä, että 
jäsenvaltio on jättänyt noudattamatta 
YKP:n mukaisia sääntöjä tai 
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voi vaikuttaa maksatushakemukseen 
sisältyviin menoihin, joita varten 
välimaksua on pyydetty.

asiaankuuluvaa unionin 
ympäristölainsäädäntöä siten, että tämä 
voi vaikuttaa maksatushakemukseen 
sisältyviin menoihin, joita varten 
välimaksua on pyydetty.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] 91 artiklan 
3 kohdan mukaan komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään kaikkien välimaksujen tai 
osan niistä maksatus, jos jäsenvaltio on 
jättänyt vakavalla tavalla noudattamatta 
YKP:n mukaisia sääntöjä siten, että tämä 
voi vaikuttaa maksatushakemukseen 
sisältyviin menoihin, joita varten 
välimaksua on pyydetty.

1. Asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] 91 artiklan 
3 kohdan mukaan komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään kaikkien välimaksujen tai 
osan niistä maksatus, jos jäsenvaltio on 
jättänyt vakavalla tavalla noudattamatta 
YKP:n mukaisia sääntöjä tai 
asiaankuuluvaa unionin 
ympäristölainsäädäntöä siten, että tämä 
voi vaikuttaa maksatushakemukseen 
sisältyviin menoihin, joita varten 
välimaksua on pyydetty.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tapaukset, joissa jäsenvaltio on 
jättänyt vakavalla tavalla noudattamatta 
YKP:n sääntöjä, mikä on johtanut 
34 artiklan mukaiseen maksujen 
keskeyttämiseen eikä asianomainen 
jäsenvaltio edelleenkään pysty 
osoittamaan, että se on toteuttanut 
tarpeelliset korjaavat toimet 
varmistaakseen sovellettavien sääntöjen 
noudattamisen ja täytäntöönpanon 
valvonnan tulevaisuudessa, vaikuttavat 
maksatushakemukseen sisältyviin 
menoihin.

b) tapaukset, joissa jäsenvaltio on 
jättänyt vakavalla tavalla noudattamatta 
YKP:n sääntöjä tai asiaankuuluvaa 
unionin ympäristölainsäädäntöä, mikä on 
johtanut 34 artiklan mukaiseen maksujen 
keskeyttämiseen eikä asianomainen 
jäsenvaltio edelleenkään pysty 
osoittamaan, että se on toteuttanut 
tarpeelliset korjaavat toimet 
varmistaakseen sovellettavien sääntöjen 
noudattamisen ja täytäntöönpanon 
valvonnan tulevaisuudessa, vaikuttavat 
maksatushakemukseen sisältyviin 
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menoihin.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio päättää oikaisun määrästä 
ottaen huomioon jäsenvaltion tai 
tuensaajan YKP:n sääntöjen vakavan 
noudattamatta jättämisen luonteen, 
vakavuuden, keston ja toistuvuuden sekä 
EMKR:n rahoitusosuuden merkityksen 
asianomaisen tuensaajan taloudelliselle 
toiminnalle.

2. Komissio päättää oikaisun määrästä 
ottaen huomioon jäsenvaltion tai 
tuensaajan YKP:n sääntöjen tai 
asiaankuuluvan unionin 
ympäristölainsäädännön vakavan 
noudattamatta jättämisen luonteen, 
vakavuuden, keston ja toistuvuuden sekä 
EMKR:n rahoitusosuuden merkityksen 
asianomaisen tuensaajan taloudelliselle 
toiminnalle.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos niiden menojen tarkka 
laskeminen ei ole mahdollista, jotka ovat 
yhteydessä siihen, ettei jäsenvaltio ole 
noudattanut YKP:n sääntöjä, komissio 
soveltaa kiinteämääräistä tai ekstrapoloitua 
rahoitusoikaisua 4 kohdan mukaisesti.

3. Jos niiden menojen tarkka 
laskeminen ei ole mahdollista, jotka ovat 
yhteydessä siihen, ettei jäsenvaltio ole 
noudattanut YKP:n sääntöjä tai 
asiaankuuluvaa unionin 
ympäristölainsäädäntöä, komissio 
soveltaa kiinteämääräistä tai ekstrapoloitua 
rahoitusoikaisua 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kestävän, vähähiilisen ja 
ilmastokestävän sinisen talouden 
edistäminen;

a) kestävän, vähähiilisen ja 
ilmastokestävän ja ekologisten rajojen 
puitteissa kehittyvän sinisen talouden 
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edistäminen;

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) merialan taitojen, valtamerten 
tuntemuksen ja kestävää sinistä taloutta 
koskevien sosioekonomisten tietojen 
jakamisen parantaminen;

d) merialan taitojen, valtamerten 
tuntemuksen ja kestävää sinistä taloutta 
koskevien ympäristö- ja sosioekonomisten 
tietojen jakamisen parantaminen;

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tähän asetukseen liittyviä 
maksumenettelyjä olisi nopeutettava, jotta 
vähennetään kalastajiin kohdistuvia 
taloudellisia rasitteita. Komissio arvioi 
nykyistä suorituskykyä parantaakseen ja 
nopeuttaakseen maksuprosessia.
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