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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana ja maailman 
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.

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana, syrjäisimpien alueiden 
sekä merentakaisten maiden ja alueiden 
ansiosta maailman suurimpana 
merialueena ja maailman viidenneksi 
suurimpana kalojen ja äyriäisten tuottajana 
unionilla on suuri vastuu merten, 
valtamerten ja niiden luonnonvarojen
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 meri- ja 
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 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston (3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) xx/xx [yhteisistä säännöksistä 
annettu asetus]3 (yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus) n annettu yhteistyössä 
hallinnoitavista rahastoista, jäljempänä 
’rahastot’, myönnettävän tuen 
koordinoinnin parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi 
niin, että ensisijaisena tavoitteena on 
yksinkertaistaa politiikkaa yhtenäisellä 
tavalla. Yhteisiä säännöksiä sovelletaan 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan EMKR:n osaan. Rahastot 
pyrkivät toisiaan täydentäviin tavoitteisiin 
ja noudattavat samaa hallinnointitapaa. Sen 
vuoksi asetuksessa (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] esitetään 
joukko yhteisiä yleisiä tavoitteita sekä 
kumppanuuden ja monitasoisen 
hallinnoinnin kaltaisia yleisiä periaatteita. 
Se kattaa myös strategisen suunnittelun ja 
ohjelmasuunnittelun yhteiset näkökohdat, 
mukaan lukien kunkin jäsenvaltion kanssa 
tehtäviä kumppanuussopimuksia koskevat 
säännökset, ja siinä esitetään yhteinen 
lähestymistapa rahastojen 
tulossuuntautuneisuuteen. Se sisältää siten 
mahdollistavat edellytykset, 
tuloksellisuuden tarkastelun sekä 
seurantaa, raportointia ja arviointia 
koskevat järjestelyt. Myös 
tukikelpoisuussääntöjen osalta on 
vahvistettu yhteiset säännökset, ja 
rahoitusvälineiden, InvestEU-ohjelman 
käytön, yhteisölähtöisen paikallisen 
kehittämisen sekä varainhoidon osalta on 
määritetty erityisjärjestelyt. Lisäksi eräät 
hallinto- ja valvontajärjestelyt koskevat 
kaikkia rahastoja. Täydentävyydet eri 
rahastojen, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto mukaan luettuna, ja 
muiden unionin ohjelmien välillä olisi 
kuvattava asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] mukaisesti 
kumppanuussopimuksessa.

asetus (EU) xx/xx [yhteisistä säännöksistä 
annettu asetus]3 (yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus) n annettu yhteistyössä 
hallinnoitavista rahastoista, jäljempänä 
’rahastot’, myönnettävän tuen 
koordinoinnin parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi 
niin, että ensisijaisena tavoitteena on 
yksinkertaistaa politiikkaa yhtenäisellä 
tavalla. Yhteisiä säännöksiä sovelletaan 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaan EMKR:n osaan. Rahastot 
pyrkivät toisiaan täydentäviin tavoitteisiin 
ja noudattavat samaa hallinnointitapaa. Sen 
vuoksi asetuksessa (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] esitetään 
joukko yhteisiä yleisiä tavoitteita sekä 
kumppanuuden ja monitasoisen 
hallinnoinnin kaltaisia yleisiä periaatteita. 
Se kattaa myös strategisen suunnittelun ja 
ohjelmasuunnittelun yhteiset näkökohdat, 
mukaan lukien kunkin jäsenvaltion kanssa 
tehtäviä kumppanuussopimuksia koskevat 
säännökset, ja siinä esitetään yhteinen 
lähestymistapa rahastojen 
tulossuuntautuneisuuteen. Se sisältää siten 
mahdollistavat edellytykset, 
tuloksellisuuden tarkastelun sekä 
seurantaa, raportointia ja arviointia 
koskevat järjestelyt. Myös 
tukikelpoisuussääntöjen osalta on 
vahvistettu yhteiset säännökset, ja 
rahoitusvälineiden, yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen sekä varainhoidon 
osalta on määritetty erityisjärjestelyt. 
Lisäksi eräät hallinto- ja valvontajärjestelyt 
koskevat kaikkia rahastoja. 
Täydentävyydet eri rahastojen, Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto mukaan luettuna, 
ja muiden unionin ohjelmien välillä olisi 
kuvattava asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] mukaisesti 
kumppanuussopimuksessa.

_________________ _________________

3 EUVL C […], […], s. […]. 3 EUVL C […], […], s. […].
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Suoran hallinnoinnin puitteissa olisi 
pyrittävä synnyttämään synergiaa ja 
täydentävyyksiä EMKR:n ja muiden 
asiaankuuluvien unionin rahastojen ja 
ohjelmien välillä. EMKR:n olisi myös 
mahdollistettava Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) xx/xx5

(InvestEU-asetus) mukaisesti toteutettava 
rahoitus sellaisten rahoitusvälineiden 
avulla, jotka kuuluvat rahoitusta 
yhdistäviin toimiin.

(5) Suoran hallinnoinnin puitteissa olisi 
pyrittävä synnyttämään synergiaa ja 
täydentävyyksiä EMKR:n ja muiden 
asiaankuuluvien unionin rahastojen ja 
ohjelmien välillä.

__________________

5 EUVL C […], […], s. […].

Tarkistus 4

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 ohjelmakaudella 2021–2027 

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

vahvistetun monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan kalastus- ja 
meripolitiikkaa on edelleen tuettava 
unionin talousarviosta. EMKR:n 
talousarvion olisi oltava vähintään 
samalla tasolla kuin kaudella 2014–2020. 
EMKR:n varat olisi jaettava yhteistyöhön 
perustuvan sekä suoran ja välillisen 
hallinnoinnin välillä. Jotta voidaan 
varmistaa vakaus erityisesti YKP:n 
tavoitteiden saavuttamisessa, yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
kansallisen määrärahajaon olisi 
ohjelmakaudella 2021–2027 perustuttava 
osuuksiin EMKR:stä ohjelmakaudella 
2014–2020. Syrjäisimmille alueille, 
valvontaan ja täytäntöönpanon valvontaan 
sekä kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä 
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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.

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 5

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. Maailmanlaajuisesti 
valtameritalouden tuoton arvioidaan nyt 
olevan 1,3 biljoonaa euroa, ja määrä voi yli 
kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä. 
Tarve saavuttaa Pariisin 
ilmastosopimuksen 
hiilidioksidipäästötavoitteet edellyttää, että 
vähintään 30 prosenttia EU:n 
talousarviosta käytetään 
ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin. On 
myös tarpeen lisätä resurssitehokkuutta ja 
vähentää sinisen talouden ekologista 
jalanjälkeä, millä onkin merkittävästi 
edistetty ja millä on edelleen edistettävä
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 
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investoineet meritalouteen. InvestEU-
ohjelman kaltaisia uusia 
investointivälineitä voitaisiin käyttää alan 
kasvupotentiaalin hyödyntämiseen.

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 
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.

(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 
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 tai 
valtamerten kannalta vahingollisia 
kalastusmenetelmiä 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 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) EMKR:n on lisäksi osallistuttava 
muiden YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden (SDG) saavuttamiseen. Tässä 
asetuksessa korostetaan erityisesti 
seuraavia tavoitteita:

a) SDG 1 – Köyhyyden poistaminen: 
EMKR edistää osaltaan heikoimmassa 
asemassa olevien rannikkoyhteisöjen 
elinoloja, erityisesti niiden yhteisöjen, 
jotka ovat riippuvaisia liikakalastuksen, 
ilmastonmuutoksen ja 
ympäristöongelmien uhkaamista 
ainutlaatuisista kalavaroista.

b) SDG 3 – Terveys ja hyvinvointi: EMKR 
edistää osaltaan sitä, että torjutaan 
rannikkoalueiden vesien pilaantumista, 
joka aiheuttaa endeemisiä sairauksia, ja 
varmistaa, että kalastus- ja 
vesiviljelytuotteista peräisin olevat 
elintarvikkeet ovat korkealaatuisia.

c) SDG 7 – Kohtuuhintainen ja puhdas 
energia: rahoittamalla sinistä taloutta 
EMKR tukee merten uusiutuvan energian 
kehittämistä ja varmistaa, että tämä 
kehitys sopii yhteen meriympäristön 
suojelun ja kalavarojen säilyttämisen 
kanssa.

d) SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja 
talouskasvu: EMKR auttaa kehittämään 
sinistä taloutta talouskasvua edistävänä 
tekijänä. Se myös varmistaa, että tämä 
talouskasvu synnyttää kunnollisia 
työpaikkoja rannikkoyhteisöissä. Lisäksi 
EMKR edistää kalastajien työolojen 
parantamista.

e) SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja 
tuotanto: EMKR myötävaikuttaa 
luonnonvarojen rationaaliseen käyttöön 
ja rajoittaa luonnon- ja energiavarojen 
tuhlausta.

f) SDG 13 – Ilmastonmuutoksen torjunta: 
EMKR käyttää 30 prosenttia 
talousarviostaan ilmastonmuutoksen 
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torjuntaan.

g) Kestävän kehityksen tavoite 14 –
Valtamerten, merten ja 
meriluonnonvarojen säilyttäminen ja 
kestävä käyttö.

Perustelu

Euroopan unionilla on ollut tärkeä rooli kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman 
laatimisessa, ja se on sitoutunut edistämään voimakkaasti sen 17 tavoitteen saavuttamista 
(komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle, 22. marraskuuta 2016, COM(2016)0739).

Tarkistus 8

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 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 erityisesti kaikkein 
eristyneimmillä alueilla, kuten 
syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistus 9

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. 

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

rannikkokalastuksella on tärkeä rooli, 
kuten syrjäisimmillä alueilla. Monissa 
kalastusyhteisöissä keski-ikä on yli 50 
vuotta, joten haasteina ovat edelleen 
sukupolvenvaihdos ja toiminnan 
monipuolistaminen.

Tarkistus 10

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 
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.

(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 
voitava tukea muihin toimiin sovellettavaa 
korkeammalla tuki-intensiteetillä 
purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa 
edistäviä innovaatioita ja investointeja, 
esimerkiksi investointeja valikoiviin 
pyydyksiin, satamien infrastruktuurien 
parantamiseen ja tahattomien saaliiden 
vähentämiseen ja 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 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) EMKR:stä olisi myös voitava 
myöntää tukea kalastusaluksilla tehtäviin 

(22) EMKR:stä olisi myös voitava 
myöntää tukea kalastusaluksilla tehtäviin 
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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.

innovaatioihin ja investointeihin, joiden 
tarkoituksena on parantaa terveyttä, 
turvallisuutta ja työolosuhteita, 
ympäristönsuojelua, 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.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) YKP:n onnistuminen edellyttää 
kalastuksenhoitoon tarvittavien tieteellisten 
lausuntojen saatavuutta ja siten myös 
kalastusta koskevien tietojen saatavuutta. 
Kun otetaan huomioon haasteet sekä 
luotettavien ja täydellisten tietojen 
hankintakustannukset, on tarpeen tukea 
toimia, joilla jäsenvaltiot keräävät ja 
käsittelevät tietoja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
2017/10049 (tiedonkeruupuiteasetus) 
mukaisesti, ja myötävaikuttaa parhaisiin 
käytettävissä oleviin tieteellisiin 
lausuntoihin. Tuen olisi mahdollistettava 
synergia muunlaisen meritiedon 
keräämisen ja käsittelemisen kanssa.

(24) YKP:n onnistuminen edellyttää 
kalastuksenhoitoon tarvittavien tieteellisten 
lausuntojen saatavuutta ja siten myös 
kalastusta koskevien tietojen saatavuutta. 
Kun otetaan huomioon haasteet sekä 
luotettavien ja täydellisten tietojen 
hankintakustannukset, on tarpeen tukea 
toimia, joilla jäsenvaltiot keräävät, 
käsittelevät ja vaihtavat tietoja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 2017/10049 (tiedonkeruupuiteasetus) 
mukaisesti, ja myötävaikuttaa parhaisiin 
käytettävissä oleviin tieteellisiin 
lausuntoihin. Tuen olisi mahdollistettava 
synergia muunlaisen meritiedon 
keräämisen, käsittelyn ja vaihdon kanssa.

_________________ _________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1004, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2017, kalatalousalan tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1004, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2017, kalatalousalan tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista 
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unionin puitteista sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten 
lausuntojen tukemisesta ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 199/2008 
kumoamisesta (EUVL L 157, 20.6.2017, s. 
1).

unionin puitteista sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten 
lausuntojen tukemisesta ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 199/2008 
kumoamisesta (EUVL L 157, 20.6.2017, s. 
1).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) YKP:lle asetettujen 
suojelutavoitteiden saavuttamisen 
haasteellisuuden vuoksi EMKR:n olisi 
voitava tukea toimia, joilla edistetään 
kalastuksenhoitoa ja kalastuslaivastojen 
hallinnoimista. Tässä yhteydessä on 
toisinaan edelleen tarpeen tukea laivaston 
mukauttamista tiettyjen laivastonosien 
osalta ja tietyillä merialueilla. Tällainen 
tuki olisi kohdennettava tiukasti meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen ja 
kestävään hyödyntämiseen, ja sillä olisi 
pyrittävä kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon saavuttamiseen. Tämän vuoksi 
EMKR:n tukea olisi voitava myöntää 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
laivastonosissa, joissa kalastuskapasiteetti 
ei ole tasapainossa käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien kanssa. 
Tällaisen tuen olisi oltava 
toimintasuunnitelmissa väline niiden 
laivastonosien mukauttamiseen, joissa on 
havaittu rakenteellista ylikapasiteettia, 
kuten YKP-asetuksen 22 artiklan 4 
kohdassa säädetään, ja se olisi pantava 
täytäntöön joko romuttamalla kalastusalus 
tai poistamalla se käytöstä ja tekemällä 
jälkiasennukset muuta toimintaa varten. Jos 
jälkiasennus lisäisi virkistyskalastuksen 
aiheuttamaa painetta meren 
ekosysteemeille, tukea olisi myönnettävä 
vain, jos se on YKP:n ja monivuotisten 

(26) YKP:lle asetettujen 
suojelutavoitteiden saavuttamisen 
haasteellisuuden vuoksi EMKR:n olisi 
voitava tukea toimia, joilla edistetään 
kalastuksenhoitoa ja kalastuslaivastojen 
hallinnoimista. Tässä yhteydessä on 
toisinaan edelleen tarpeen tukea laivaston 
mukauttamista tiettyjen laivastonosien 
osalta ja tietyillä merialueilla. Tällainen 
tuki olisi kohdennettava tiukasti meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen ja 
kestävään hyödyntämiseen, ja sillä olisi 
pyrittävä kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien kalavarojen välisen 
tasapainon saavuttamiseen. Tämän vuoksi 
EMKR:n tukea olisi voitava myöntää 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
laivastonosissa, joissa kalastuskapasiteetti 
ei ole tasapainossa käytettävissä olevien 
kalavarojen kanssa. Tällaisen tuen olisi 
oltava toimintasuunnitelmissa väline niiden 
laivastonosien mukauttamiseen, joissa on 
havaittu rakenteellista ylikapasiteettia, 
kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013
22 artiklan 4 kohdassa säädetään, ja se olisi 
pantava täytäntöön joko romuttamalla 
kalastusalus tai poistamalla se käytöstä ja 
tekemällä jälkiasennukset muuta toimintaa 
varten. Jos jälkiasennus lisäisi 
virkistyskalastuksen aiheuttamaa painetta 
meren ekosysteemeille, tukea olisi 
myönnettävä vain, jos se on YKP:n ja 
monivuotisten suunnitelmien tavoitteiden 
mukaista. Laivaston rakenteellisen 
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suunnitelmien tavoitteiden mukaista. 
Laivaston rakenteellisen mukauttamisen ja 
suojelutavoitteiden välisen 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
kalastustoiminnan pysyvää lopettamista 
koskevalle tuelle olisi asetettava tiukat 
ehdot ja sen olisi oltava sidoksissa tulosten 
saavuttamiseen. Se olisi sen vuoksi 
toteutettava ainoastaan asetuksessa (EU) 
N:o [yleisiä säännöksiä koskeva asetus] 
säädetyllä kustannuksiin 
perustumattomalla rahoituksella. 
Komission ei tässä mekanismissa pitäisi 
myöntää jäsenvaltioille korvauksia 
kalastustoiminnan pysyvästä lopettamisesta 
tosiasiallisesti aiheutuneiden menojen 
perusteella vaan edellytysten täyttymisen ja 
tulosten saavuttamisen perusteella. Tätä 
varten komission olisi delegoidulla 
säädöksellä vahvistettava nämä 
edellytykset, joiden olisi liityttävä YKP:n 
suojelutavoitteiden saavuttamiseen.

mukauttamisen ja suojelutavoitteiden 
välisen johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi kalastustoiminnan 
pysyvää lopettamista koskevalle tuelle olisi 
asetettava tiukat ehdot ja sen olisi oltava 
sidoksissa tulosten saavuttamiseen. Se olisi 
sen vuoksi toteutettava ainoastaan 
asetuksessa (EU) N:o [yleisiä säännöksiä 
koskeva asetus] säädetyllä kustannuksiin 
perustumattomalla rahoituksella. 
Komission ei tässä mekanismissa pitäisi 
myöntää jäsenvaltioille korvauksia 
kalastustoiminnan pysyvästä lopettamisesta 
tosiasiallisesti aiheutuneiden menojen 
perusteella vaan edellytysten täyttymisen ja 
tulosten saavuttamisen perusteella. Tätä 
varten komission olisi delegoidulla 
säädöksellä vahvistettava nämä 
edellytykset, joiden olisi liityttävä YKP:n 
suojelutavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kalastustoimintaan liittyy suuri 
ennakoimattomuus, ja poikkeukselliset 
olosuhteet voivat aiheuttaa huomattavia 
taloudellisia tappioita kalastajille. Näiden 
seurausten lieventämiseksi EMKR:n tukea 
olisi voitava myöntää korvauksena 
kalastustoiminnan ylimääräisestä 
lopettamisesta, joka johtuu tietyistä 
säilyttämistoimenpiteistä, eli 
monivuotisista suunnitelmista, 
säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä 
koskevista tavoitteista, toimenpiteistä 
kalastusalusten kalastuskapasiteetin 
mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 
kalastusmahdollisuuksiin ja teknisistä 
toimenpiteistä, taikka kiireellisistä 
toimenpiteistä, kestävää kalastusta 
koskevan kumppanuussopimuksen 

(27) Kalastustoimintaan liittyy suuri 
ennakoimattomuus, ja poikkeukselliset 
olosuhteet voivat aiheuttaa huomattavia 
taloudellisia tappioita kalastajille. Näiden 
seurausten lieventämiseksi EMKR:n tukea 
olisi voitava myöntää korvauksena 
kalastustoiminnan ylimääräisestä 
lopettamisesta, joka johtuu tietyistä 
säilyttämistoimenpiteistä, eli 
monivuotisista suunnitelmista, 
säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä 
koskevista tavoitteista, toimenpiteistä 
kalastusalusten kalastuskapasiteetin 
mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 
kalastusmahdollisuuksiin ja teknisistä 
toimenpiteistä, taikka kiireellisistä 
toimenpiteistä, kestävää kalastusta 
koskevan kumppanuussopimuksen 
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keskeyttämisestä ylivoimaisen esteen 
vuoksi, luonnonkatastrofista tai 
ympäristövahingosta. Tukea olisi 
myönnettävä ainoastaan, jos tällaisten 
olosuhteiden vaikutukset ovat kalastajien 
kannalta merkittäviä, eli jos asianomaisen 
aluksen kaupallinen toiminta on 
pysäytettynä vähintään 90 peräkkäistä 
päivää ja lopettamisesta johtuvien 
taloudellisten tappioiden määrä on yli 
30 prosenttia kyseisen yrityksen 
vuosittaisesta liikevaihdosta tietyn 
ajanjakson aikana. Ankeriaan kalastuksen 
erityispiirteet olisi otettava huomioon 
tällaisen tuen myöntämisedellytyksissä.

keskeyttämisestä ylivoimaisen esteen 
vuoksi, luonnonkatastrofista tai 
ympäristövahingosta. Tukea olisi 
myönnettävä ainoastaan, jos tällaisten 
olosuhteiden taloudelliset vaikutukset ovat 
kalastajien kannalta merkittäviä, eli jos 
asianomaisen aluksen kaupallinen toiminta 
on pysäytettynä vähintään 90 peräkkäistä 
päivää ja lopettamisesta johtuvien 
taloudellisten tappioiden määrä on yli 30
prosenttia kyseisen yrityksen vuosittaisesta 
liikevaihdosta tietyn ajanjakson aikana. 
Ankeriaan kalastuksen erityispiirteet olisi 
otettava huomioon tällaisen tuen 
myöntämisedellytyksissä.

Tarkistus 15

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-
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 

(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-
intensiteettiä soveltamalla pienille 
tuensaajille etuuskohtelu, myös valvontaan 
ja täytäntöönpanoon liittyvien toimien 
osalta. Lisäksi tietyt tuen kohteet, eli tuki 
aluksen hankintaan ja tuki moottorin 
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, 
vanhan infrastruktuurin kunnostamiseen 
tai ennallistamiseen taikka uuteen 
infrastruktuuriin, kuten 
huutokauppahalleihin tai 
vastaanottotiloihin, olisi varattava 
pienimuotoiselle kalastukselle 
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ohjelmaansa pienimuotoista 
rannikkokalastusta koskeva 
toimintasuunnitelma, jota olisi seurattava 
sellaisten indikaattoreiden avulla, joille 
asetetaan välitavoitteet ja tavoitteet.

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.

Perustelu

Tyhjillä entisillä teollisuusalueilla tai hylätyissä pienissä kylissä voi olla infrastruktuureja, 
joista voi tulla ympäristöystävällisyyden majakoita kalastustoimintaan liittyviä yrityksiä 
varten (kuten matkailun infopisteet, ravintolat, kadonneiden pyydysten ja merestä kerättyjen 
roskien ja tahattomien saaliiden vastaanottotilat).

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kuten komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden 
komitealle ja Euroopan investointipankille 
24 päivänä lokakuuta 2017 antamassa
tiedonannossa ”Vahvempi ja uudistettu 
strateginen kumppanuus EU:n 
syrjäisimpien alueiden kanssa”10 todetaan, 
syrjäisimmillä alueilla on 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuja erityisiä haasteita, jotka 
liittyvät niiden syrjäiseen sijaintiin, 
pinnanmuodostukseen ja ilmastoon, ja 
niillä on myös erityisiä valtteja kestävän 
sinisen talouden kehittämiseen. Tästä 
syystä asianomaisten jäsenvaltioiden olisi 
liitettävä ohjelmaansa kutakin syrjäisintä 
aluetta koskeva toimintasuunnitelma 
kestävän sinisen talouden alojen 
kehittämiseksi, mukaan lukien kestävä 
kalastuksen ja vesiviljelyn hyödyntäminen, 
ja näiden toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanon tukemiseen olisi varattava 

(29) Kuten Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja 
Euroopan investointipankille 24. lokakuuta 
2017 annetussa komission tiedonannossa 
”Vahvempi ja uudistettu strateginen 
kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 
kanssa”10 todetaan, syrjäisimmillä alueilla 
on perustamissopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettuja syrjäiseen sijaintiin, 
pinnanmuodostukseen ja ilmastoon liittyviä 
erityishaasteita ja niillä on myös 
erityisvaltteja kestävän sinisen talouden 
kehittämiseen, ja EMKR:ssä olisi voitava 
ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 
artiklassa tunnustetut tällaisten alueiden 
erityiset rajoitukset. Tästä syystä 
asianomaisten jäsenvaltioiden olisi lisäksi
liitettävä ohjelmaansa kutakin syrjäisintä 
aluetta koskeva toimintasuunnitelma 
kestävän sinisen talouden alojen 
kehittämiseksi, mukaan lukien kestävä 
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määrärahat. EMKR:n tukea olisi niin ikään 
voitava myöntää korvauksiin ylimääräisistä 
kustannuksista, joita syrjäisimmille alueille 
aiheutuu niiden sijainnista ja 
eristyneisyydestä. Tällainen tuki olisi 
rajattava prosenttimäärään näistä 
kokonaismäärärahoista. Syrjäisimmillä 
alueilla olisi lisäksi sovellettava 
korkeampaa tuki-intensiteettiä kuin mitä 
muihin toimiin sovelletaan.

kalastuksen ja vesiviljelyn hyödyntäminen, 
ja näiden toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanon tukemiseen olisi varattava 
määrärahat. EMKR:n tukea olisi niin ikään 
voitava myöntää korvauksiin ylimääräisistä 
kustannuksista, joita syrjäisimmille alueille 
aiheutuu niiden sijainnista ja 
eristyneisyydestä. Tällainen tuki olisi 
rajattava prosenttimäärään näistä 
kokonaismäärärahoista. Lisäksi olisi 
sovellettava korkeampaa tuki-intensiteettiä 
ja EMKR:n yhteisrahoitusta kuin tällä 
hetkellä sovelletaan syrjäisimpiin 
alueisiin.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin päätöslauselma saarten 
erityistilanteesta (2015/3014 (RSP) ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunto ”Saarten erityisongelmat” 
(1229/2011) maatalous, karjankasvatus ja 
kalastus ovat tärkeä osa saarten 
paikallista taloutta. Euroopan saarialueet 
kärsivät vaikeasta saavutettavuudesta, 
erityisesti mitä pk-yrityksiin tulee, ja siitä, 
että tuotteet erottuvat heikosti toisistaan. 
Ne tarvitsevat strategian, jonka avulla ne 
voivat hyödyntää kaikkia mahdollisia 
synergioita Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ja muiden EU:n 
välineiden välillä, jotta voidaan 
kompensoida saarten haittoja ja edistää 
niiden talouskasvua, työpaikkojen 
luomista ja kestävää kehitystä. Vaikka 
SEUT:n 174 artiklassa tunnustetaan 
pysyvät luonnonhaitat ja maantieteelliset 
haitat, jotka liittyvät saarten tilanteeseen, 
komission on määriteltävä ”saaria 
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koskeva unionin strategiakehys”, jotta 
voidaan yhdistää välineet, joilla voi olla 
merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Perustelu

Euroopan saarten erityistilanne olisi otettava paremmin huomioon ottaen huomioon EMKR:n 
uudet puitteet 2021.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Säilyttääkseen unionin 
syrjäisimmiltä alueilta tulevien eräiden 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
kilpailukyvyn muilta unionin alueilta 
tuleviin vastaaviin tuotteisiin verrattuna 
unioni otti vuonna 1992 käyttöön 
toimenpiteitä asiaan liittyvien 
kalastusalan lisäkustannusten 
korvaamiseksi. Nämä toimenpiteet 
vahvistettiin kaudeksi 2007–2013 
asetuksella (EY) N:o 791/2007, ja niitä 
jatkettiin voimassa olevalla asetuksella 
(EU) N:o 508/2014 kaudeksi 2014–2020. 
Tukea on tarpeen myöntää edelleen 
eräiden unionin syrjäisimmiltä alueilta 
tulevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
kalastuksesta, viljelystä, jalostuksesta ja 
markkinoille saattamisesta aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaamiseksi 1 
päivästä tammikuuta 2021 alkaen, jotta 
korvaamisella pidetään osaltaan yllä 
näiden alueiden toimijoiden taloudellista 
elinkelpoisuutta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(29 b) Syrjäisimpien alueiden edellä 
mainittujen erityisten ongelmien 
lieventämiseksi ja SEUT:n 349 artiklan 
nojalla olisi voitava myöntää valtion 
toimintatukea yksinkertaistetulla 
menettelyllä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Syrjäisimmillä alueilla vallitsevien 
erilaisten markkinoille saattamisen 
edellytysten sekä saaliiden, kantojen ja 
markkinoiden kysynnän vaihteluiden 
vuoksi asianomaisten jäsenvaltioiden 
tehtäväksi olisi annettava määritellä 
korvauskelpoiset kalastustuotteet, niiden 
enimmäismäärät ja korvauksen määrä 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen rajoissa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 c) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
eriyttää kyseisten kalastustuotteiden 
luetteloa ja määriä sekä korvauksen 
määrää jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen rajoissa. Niille 
olisi lisäksi annettava lupa mukauttaa 
korvaussuunnitelmiaan, jos se on 
muuttuvien edellytysten vuoksi 
perusteltua.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 d) Jäsenvaltioiden olisi 
asetettava korvauksen määrä tasolle, joka 
mahdollistaa syrjäisimpien alueiden 
haitoista johtuvien lisäkustannusten 
asianmukaisen korvaamisen. Liiallisten 
korvausten välttämiseksi määrän olisi 
oltava oikeassa suhteessa tuella 
korvattaviin lisäkustannuksiin. Tätä 
varten määrässä olisi otettava huomioon 
myös muut julkisen tuen lajit, joilla on 
vaikutusta lisäkustannusten tasoon.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaa EMKR:n 
tukea olisi voitava myöntää merten ja 
rannikkojen biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemien suojelemiseen ja 
ennallistamiseen. Sen vuoksi olisi 
maksettava korvausta kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien 
keräämisestä merestä ja myönnettävä tukea 
investointeihin tarkoituksenmukaisten 
kadonneiden pyydysten ja meressä olevien 
roskien vastaanottolaitteiden hankintaan 
satamiin. Tukea olisi oltava saatavilla 
myös toimiin, joiden tarkoituksena on 
saavuttaa tai ylläpitää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY11 (meristrategian 
puitedirektiivi) vahvistettu meriympäristön 
hyvä tila, sekä mainitun direktiivin nojalla 
vahvistettujen alueellisten 
suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoon, 
Natura 2000 -alueiden hoitoon, 

(30) Yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa on myönnettävä 
25 prosenttia EMKR:n tukea merten ja 
rannikkojen biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemien suojelemiseen ja 
ennallistamiseen. Sen vuoksi olisi 
maksettava korvausta kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien 
keräämisestä merestä ja myönnettävä tukea 
investointeihin tarkoituksenmukaisten 
kadonneiden pyydysten ja meressä olevien 
roskien vastaanottolaitteiden hankintaan 
satamiin. Tukea olisi oltava saatavilla 
myös toimiin, joiden tarkoituksena on 
saavuttaa tai ylläpitää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY11 (meristrategian 
puitedirektiivi) vahvistettu meriympäristön 
hyvä tila, sekä mainitun direktiivin nojalla 
vahvistettujen alueellisten 
suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoon, 
Natura 2000 -alueiden hoitoon, 



AD\1172852FI.docx 21/65 PE628.643v02-00

FI

ennallistamiseen ja seurantaan neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY12

(luontotyyppidirektiivi) nojalla käyttöön 
otettujen hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien mukaisesti ja 
direktiivin 92/43/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/147/EY13 (lintudirektiivi) mukaiseen 
lajien suojeluun. Suoran hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaa EMKR:n tukea olisi 
myönnettävä puhtaiden ja terveiden merten 
edistämiseen sekä komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle 16 päivänä tammikuuta 2016 
antamassa tiedonannossa14 esitellyn 
muoveja kiertotaloudessa koskevan 
eurooppalaisen strategian 
täytäntöönpanoon niin, että tuki on 
johdonmukaista meriympäristön hyvän 
tilan saavuttamista tai ylläpitoa koskevan 
tavoitteen kanssa.

ennallistamiseen ja seurantaan neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY12

(luontotyyppidirektiivi) nojalla käyttöön 
otettujen hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien mukaisesti ja 
direktiivin 92/43/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY (lintudirektiivi) mukaiseen 
lajien suojeluun. Suoran hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaa EMKR:n tukea olisi 
myönnettävä puhtaiden ja terveiden merten 
edistämiseen sekä komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle 16 päivänä tammikuuta 2016 
antamassa tiedonannossa14 esitellyn 
muoveja kiertotaloudessa koskevan 
eurooppalaisen strategian 
täytäntöönpanoon niin, että tuki on 
johdonmukaista meriympäristön hyvän 
tilan saavuttamista tai ylläpitoa koskevan 
tavoitteen kanssa.

__________________ __________________

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

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

12 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7) .

14 COM(2018) 28. 14 COM(2018) 28.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) EMKR:n tukea olisi voitava 
myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan 
kestävän kehityksen edistämiseen, mukaan 
lukien makeanveden vesiviljely sekä 
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 
tukea myönnetään kuitenkin ainoastaan 
rahoitusvälineiden ja InvestEU-ohjelman 
kautta, koska niillä on suurempi 
vipuvaikutus markkinoilla ja ne ovat sen 
vuoksi avustuksia 
tarkoituksenmukaisempia tämän alan 
rahoitushaasteisiin vastaamiseksi.

(32) EMKR:n tukea olisi voitava 
myöntää kalastus- ja vesiviljelyalan 
kestävän kehityksen edistämiseen, mukaan 
lukien makeanveden vesiviljely sekä 
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. Näihin monimutkaisiin ja 
raskaisiin menettelyihin olisi puututtava 
ja niitä olisi vähennettävä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kaikkia tällaisia 
tiloja koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(34) Jalostusteollisuudella on tehtävänsä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
saatavuuden ja laadun osalta. EMKR:n 
tukea olisi voitava myöntää 
jalostusteollisuuteen tehtäviin 
kohdennettuihin investointeihin 
edellyttäen, että ne auttavat osaltaan 
saavuttamaan yhteisen markkinajärjestelyn 
tavoitteet. Tällaista tukea olisi 
myönnettävä ainoastaan 
rahoitusvälineiden ja InvestEU-ohjelman 
kautta, ei avustuksina.

(34) Jalostusteollisuudella on tehtävänsä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
saatavuuden ja laadun osalta. EMKR:n 
tukea olisi voitava myöntää 
jalostusteollisuuteen tehtäviin 
kohdennettuihin investointeihin 
edellyttäen, että ne auttavat osaltaan 
saavuttamaan yhteisen markkinajärjestelyn 
tavoitteet.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Työpaikkojen luominen 
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 

(35) Työpaikkojen luominen 
rannikkoalueilla ja erityisesti saarilla 
edellyttää paikallisvetoista kestävän sinisen 
talouden kehittämistä, joka elvyttää 
alueiden yhteiskuntarakennetta. Meri- ja
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 
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talouden kehittämisen olisi kuuluttava 
yhteistyöhön perustuvan, suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
tuen soveltamisalaan.

talouden kehittämisen olisi kuuluttava 
yhteistyöhön perustuvan, suoran ja 
välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvan 
tuen soveltamisalaan.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Olisi tuettava 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
helpottavia toimenpiteitä ja käytettävä 
EMKR:ää auttamaan pätevien meri- ja 
kalatalousalan ammattilaisten 
kouluttamisessa. Meri- ja kalatalousalan 
nykyaikaistamisen merkitys ja 
innovoinnin merkitys sen toteuttamisessa 
edellyttää, että arvioidaan uudelleen 
EMKR:n ammatillista koulutusta 
koskevia määrärahoja.

Perustelu

Tarkistuksessa muistutetaan PECH-valiokunnan lausunnon (2017/2052 (INI)) 25 ja 27 
kohdasta, jonka mukaan EMKR:stä olisi kohdennettava varoja nimenomaan alojen nykyisten 
ja uusien työntekijöiden koulutukseen ilman ikärajoja ja pitäen tässä yhteydessä erityisenä
tavoitteena kalastustoiminnan taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden parantamista.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 b) Inhimilliseen pääomaan 
investointi on niin ikään elintärkeää 
kalastuksen ja muun merellä tapahtuvan 
toiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava 
neuvontapalveluja, tutkijoiden ja 
kalastajien välistä yhteistyötä, 
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ammatillista koulutusta, elinikäistä 
oppimista, ja sen olisi edistettävä 
tietämyksen levittämistä, autettava 
parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä sekä 
edistämään työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua. Tunnustuksena itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien 
kalastajien puolisoiden ja 
elämänkumppaneiden merkitykselle 
kalastajayhteisöissä olisi myös heille 
tietyin ehdoin myönnettävä tukea 
ammatillista koulutusta, elinikäistä 
oppimista, tietämyksen levittämistä ja 
sellaista verkottumista varten, joka edistää 
heidän ammatillista kehittymistään.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan työvoiman osaamisen edistämisestä 15. toukokuuta 2014 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 johdanto-osan 31 kappale. 
Erityisesti kalastustoiminnasta riippuvaisten rannikkoyhteisöjen kannalta on elintärkeää, että 
ne voivat edistää uusien ammattitaitoisten työntekijöiden mukaantuloa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) EMKR:n olisi suoran ja välillisen 
hallinnoinnin puitteissa keskityttävä 
kestävän sinisen talouden mahdollistaviin 
edellytyksiin edistämällä meripolitiikan 
yhdennettyä hallinnointia ja hallintoa, 
lisäämällä tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknologian siirtoa ja käyttöönottoa 
kestävässä sinisessä taloudessa, 
parantamalla merialan taitoja, valtamerten 
tuntemusta ja kestävää sinistä taloutta 
koskevien sosioekonomisten tietojen 
jakamista, edistämällä vähähiilistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutuvaa kestävää 
sinistä taloutta sekä kehittämällä 
hankejatkumoita ja innovatiivisia 
rahoitusvälineitä. Syrjäisimpien alueiden 

(38) EMKR:n olisi suoran ja välillisen 
hallinnoinnin puitteissa keskityttävä 
kestävän sinisen talouden mahdollistaviin 
edellytyksiin edistämällä meripolitiikan 
yhdennettyä hallinnointia ja hallintoa, 
lisäämällä tutkimuksen, innovoinnin ja 
teknologian siirtoa ja käyttöönottoa 
kestävässä sinisessä taloudessa, 
parantamalla merialan taitoja, merten ja 
valtamerten tuntemusta ja kestävää sinistä 
taloutta koskevien sosioekonomisten 
tietojen jakamista, edistämällä vähähiilistä 
ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa 
kestävää sinistä taloutta sekä kehittämällä 
hankejatkumoita ja innovatiivisia 
rahoitusvälineitä. Syrjäisimpien alueiden 
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erityistilanne olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon edellä mainittujen alojen osalta.

erityistilanne olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon edellä mainittujen alojen osalta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) EMKR:n tavoitteiden ja toimien 
olisi oltava yhdenmukaisia merten 
hallinnointia koskevien unionin 
kansainvälisten ja alueellisten prosessien 
kanssa, kuten Välimeren yleisen 
kalastuskomission perustamista koskevan 
sopimuksen, jäljempänä ’GFCM-
sopimus’, kanssa. Tämä GFCM-sopimus 
luo asianmukaiset puitteet monenväliselle 
yhteistyölle, jonka tavoitteena on edistää 
Välimeren ja Mustanmeren meren 
elollisten luonnonvarojen kehittämistä, 
säilyttämistä, järkevää hoitoa ja parhainta 
hyödyntämistä tasoilla, joita pidetään 
kestävinä ja joilla kantojen romahtamisen 
riskin katsotaan olevan vähäinen.

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon komission nykyinen ehdotus, jonka tarkoituksena on saattaa 
osaksi unionin lainsäädäntöä useat Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) 
toimenpiteet, jotka hyväksyttiin vuosina 2015, 2016 ja 2017 pidetyissä vuosikokouksissa.

Tarkistus 31

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 

(48) Avoimuuden lisäämiseksi unionin 
varojen käytön ja varainhoidon 
moitteettomuuden osalta ja erityisesti 
käytettyjen varojen julkisen valvonnan
parantamiseksi EMKR:stä rahoitetuista 
toimista olisi julkaistava tiedot jäsenvaltion 
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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.

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.

_________________ _________________

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 32

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 
taloudellista toimintaa kaikkialla 
sisämarkkinoilla, joka liittyy valtameriin, 
meriin, rannikkoihin ja sisävesiin niin 
unionin saarialueilla ja syrjäisimmillä 
alueilla kuin sisämaavaltioissa, mukaan 
lukien nopeasti kehittyvät alat sekä 
markkinattomat tavarat ja palvelut, ja joka 
on johdonmukaista unionin 
ympäristölainsäädännön kanssa;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen;

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
suojeleminen, ennallistaminen ja 
säilyttäminen;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) unionin elintarviketurvan 
varmistamiseen osallistuminen 
kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn 
sekä kilpailukykyisten ja kestävien
markkinoiden avulla;

2) unionin elintarviketurvan 
varmistamiseen osallistuminen 
ympäristöystävällisen vesiviljelyn sekä 
kestävien ja sosiaalisesti vastuullisten
markkinoiden avulla
ympäristönsuojeluperusteet huomioon 
ottaen;

Tarkistus 35

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 rannikkoyhteisöjen ja 
etenkin syrjäisimpien alueiden vaurauden 
edistäminen ja säilymisen tukeminen
ottaen samalla asianmukaisesti huomioon 
sosioekonomiset näkökohdat ja ottaen 
täysimääräisesti huomioon taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteet;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4) kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin vahvistaminen sekä 
turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten ja 
valtamerten mahdollistaminen.

4) kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin ja unionin alueellisten 
prosessien vahvistaminen merten hallintoa 
varten niin, että mahdollistetaan 
turvalliset, turvatut, puhtaat ja kestävästi 
hoidetut meret ja valtameret. 

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n tuella edistetään ympäristöön 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen liittyvien unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Edistymistä 
seurataan liitteessä IV vahvistettua 
menettelytapaa noudattaen.

EMKR:n tuella edistetään täysimääräisesti 
ympäristöön sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen 
liittyvien unionin tavoitteiden 
saavuttamista. Edistymistä seurataan 
liitteessä IV vahvistettua menettelytapaa 
noudattaen.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Syrjäisimmät alueet

Kaikissa tämän asetuksen säännöksissä 
on otettava huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 
artiklassa tunnustetut erityiset rajoitukset.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. EMKR:n täytäntöönpanoon 
ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä 
olevat määrärahat ovat 6 867 000 000 
euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina (7 
739 176 524 euroa käypinä hintoina). 
Vähintään 25 prosenttia näistä 
määrärahoista on myönnettävä tämän 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa määriteltyyn toimintalinjaan 
1.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen II osastossa täsmennetyn 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluva osuus määrärahoista on 
5 311 000 000 euroa käypinä hintoina 
liitteessä V olevan vuosijakauman 
mukaisesti.

1. Asetuksen II osastossa täsmennetyn 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin 
piiriin kuuluva osuus määrärahoista on 
5 939 794 375 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (6 694 261 648 euroa 
käypinä hintoina) liitteessä V olevan 
vuosijakauman mukaisesti.

Perustelu

Olisi säilytettävä edellisen rahaston budjetti ja sama yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
ja suoran hallinnoinnin avulla jaettava osuus. Laskelmassa otetaan huomioon BUDG-
valiokunnan lausunto.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion 
on kohdennettava liitteessä V 
vahvistetusta unionin rahoitustuestaan 
syrjäisimmillä alueilla toteutettaviin 

Poistetaan.
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toimiin vähintään

a) 102 000 000 euroa Azorien ja 
Madeiran osalta,

b) 82 000 000 euroa Kanariansaarten 
osalta,

c) 131 000 000 euroa Guadeloupen, 
Ranskan Guayanan, Martiniquen, 
Mayotten, Réunionin ja Saint-Martinin 
osalta.

Perustelu

Kaikki syrjäisimpiä alueita koskevat säännökset on koottu yhteen uuteen V a lukuun.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä 21 artiklassa 
tarkoitettu korvaus saa olla enintään 
50 prosenttia kustakin 2 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitetusta määrärahasta.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikki syrjäisimpiä alueita koskevat säännökset on koottu yhteen uuteen V a lukuun.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä III osastossa 
täsmennetyn suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluva osuus 
määrärahoista on 829 000 000 euroa 
käypinä hintoina.

1. Jäljempänä III osastossa 
täsmennetyn suoran ja välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluva osuus 
määrärahoista on 927 149 225 euroa 
vuoden 2018 kiinteinä hintoina 
(1 044 914 876 euroa käypinä hintoina).
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Perustelu

Olisi säilytettävä edellisen rahaston budjetti ja sama yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin 
ja suoran hallinnoinnin avulla jaettava osuus. Laskelmassa otetaan huomioon BUDG-
valiokunnan lausunto.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kestävää kalastusta koskevien 
kalastuskumppanuussopimusten
valmisteluun, seurantaan ja arviointiin sekä 
unionin osallistumiseen alueellisiin 
kalastuksenhoitojärjestöihin;

b) unionin alueellisiin 
kalastuksenhoitojärjestöihin 
osallistumisen valmisteluun, seurantaan ja 
arviointiin;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] 16 artiklan 
mukaisesti kunkin jäsenvaltion on 
laadittava yksi ohjelma pannakseen 
täytäntöön 4 artiklassa tarkoitetut 
toimintalinjat.

1. Asetuksen (EU) N:o [yhteisistä 
säännöksistä annettu asetus] 16 artiklan 
mukaisesti kunkin jäsenvaltion on 
laadittava yksi kansallinen ohjelma ja/tai 
alueellisia toimintaohjelmia pannakseen 
täytäntöön 4 artiklassa tarkoitetut 
toimintalinjat.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarvittaessa 4 kohdassa tarkoitetut 
syrjäisimpiä alueita koskevat 
toimintasuunnitelmat.

c) tarvittaessa 29 b artiklassa
tarkoitetut syrjäisimpiä alueita koskevat 
toimintasuunnitelmat.
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Perustelu

Kaikki syrjäisimpiä alueita koskevat säännökset on koottu yhteen uuteen V a lukuun.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tarvittaessa kalastus- ja 
meriasioista vastaavien alue- ja 
paikallisviranomaisten alueellinen 
toimintaohjelma.

Perustelu

Jos jäsenvaltiot haluavat kehittää alueellisia toimintaohjelmia, ne voivat halutessaan, osana 
kyseisen alan kansallista ohjelmasuunnittelua, sallia älykkäämmät meno- ja 
erikoistumisstrategiat EMKR:n puitteissa.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
ohjelmansa osana laadittava kutakin 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
syrjäisimpää aluetta koskeva 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään

4. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
osana ohjelmaansa laadittava yhdessä 
asianomaisten alueidensa viranomaisten 
ja sidosryhmien kanssa alueellisia 
toimintaohjelmia kunkin alueensa osalta, 
mukaan lukien kutakin niiden 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua syrjäisintä aluetta 
koskeva toimintasuunnitelma, jossa on 
esitettävä

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

a) strategia kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä sekä kestävän sinisen 
talouden kehittämistä varten, samalla kun 
torjutaan merten roskaantumista ja 
edistetään paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita ja paikallisten 
kalatalouden toimintaryhmien toimintaa;

Perustelu

Paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin ja paikallisen kalatalouden toimintaryhmiin 
olisi edelleen kiinnitettävä huomiota ja niiden rahoitusta on lisättävä, koska ne antavat 
paikallisille kalastusyhteisöille mahdollisuuden vastata haasteisiin ruohonjuuritasolla 
käyttämällä hyväksi paikallisten sidosryhmien tietämystä paikallisen ongelman 
ratkaisemisessa.

Tarkistus 50

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 ja makroalueiden 
osalta voimassa olevat strategiat.

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 huomioon 
merialueiden ja makroalueiden osalta 
voimassa olevat strategiat.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisia säännöksiä, joilla 
otetaan käyttöön tämän asetuksen 
säännöksiä laajempi julkinen rahoitus 2 
kohdassa tarkoitetuille maksuille, 

3. Kansallisia säännöksiä, joilla 
otetaan käyttöön tämän asetuksen 
säännöksiä laajempi julkinen rahoitus 2 
kohdassa tarkoitetuille maksuille, 
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kohdellaan 1 kohdan perusteella 
kokonaisuutena.

kohdellaan 1 kohdan perusteella 
kokonaisuutena, jollei tässä asetuksessa 
toisin säädetä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) uusien satamien, uusien 
purkupaikkojen tai uusien 
huutokauppahallien rakentaminen;

h) uusien satamien, uusien 
purkupaikkojen tai uusien 
huutokauppahallien rakentaminen, jollei 
tässä asetuksessa toisin säädetä;

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

k a) pohjatroolaus 200 metrin 
syvyydessä tai muu toiminta, joka 
vaikuttaa meren ja rannikon 
ekosysteemin pysyvään tuhoutumiseen.

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 
täysimääräisesti edistettävä asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 
vahvistettujen YKP:n ympäristöllisten, 
taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen 
liittyvien tavoitteiden toteutumista sekä 
sidosryhmien välistä vuoropuhelua.



PE628.643v02-00 36/65 AD\1172852FI.docx

FI

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

d a) luotonsaannin sekä 
vakuutustuotteiden ja rahoitusvälineiden 
hyödyntämisen helpottaminen sulkematta 
pois avustusten tarvetta;

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan soveltamisalaa uusille aloille, joita pidetään keskeisen tärkeinä 
pienimuotoisen rannikkokalastuksen kehitykselle.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavien 
kalastajien hallinnollista rasitetta voidaan 
vähentää, toimintasuunnitelmassa on 
otettava huomioon mahdollisuus ottaa 
käyttöön yksinkertaistettu 
yhtenäishakemuslomake EMKR:n piiriin 
kuuluvia toimia varten tai käyttää 
alueellisella tai kansallisella tasolla jo 
käytössä olevaa yksinkertaistettua 
hakemusta.

Perustelu

Toisin kuin kalastusyritykset, pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat kalastajat ovat 
useimmiten henkilöitä, joilla ei ole hallinnollisia valmiuksia hoitaa hallinnolliset 
velvollisuutensa hyvissä ajoin. Yksinkertaistetun hakemuslomakkeen avulla heillä on 
huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisen nuoren kalastajan 
ensimmäinen kalastusalushankinta, joka on 
hakemusta jättäessään alle 40 vuoden 
ikäinen ja työskennellyt vähintään viiden
vuoden ajan kalastajana tai jolla on riittävä 
ammatillinen pätevyys;

a) sellaisen nuoren kalastajan 
ensimmäinen kalastusalushankinta, joka on 
hakemusta jättäessään alle 40 vuoden 
ikäinen ja työskennellyt vähintään kolmen
vuoden ajan kalastajana tai jolla on riittävä 
ammatillinen pätevyys;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) uudet ympäristöystävälliset ja 
energiatehokkaat infrastruktuurit, kuten 
uudet huutokauppahallit tai 
vastaanottotilat.

Perustelu

Uusista kestävistä infrastruktuureista voi tulla ympäristöystävällisiä majakoita 
kalastustoimintaan liittyviä yrityksiä varten (kuten matkailun infopisteet, ravintolat, 
kadonneiden pyydysten ja merestä kerättyjen roskien ja tahattomien saaliiden 
vastaanottotilat).

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) vanhojen rakennusten ja 
infrastruktuurien korjaaminen ja 
kunnostaminen niiden 
ympäristökestävyyden ja 
energiatehokkuuden parantamiseksi 
edellyttäen, että niihin liittyvä toiminta 
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liittyy kalastukseen.

Perustelu

Tyhjillä entisillä teollisuusalueilla tai hylätyissä pienissä kylissä voi olla infrastruktuureja, 
joista voi tulla ympäristöystävällisyyden majakoita kalastustoimintaan liittyviä yrityksiä 
varten (kuten matkailun infopisteet, ravintolat, kadonneiden pyydysten ja merestä kerättyjen 
roskien ja tahattomien saaliiden vastaanottotilat).

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alusten on oltava varustettu merikalastusta 
varten, ja niiden on oltava iältään 5–30 
vuotta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alusten on oltava varustettu merikalastusta 
varten, ja niiden on oltava iältään alle 30 
vuotta.

Perustelu

Uusien alusten hankintaan tarkoitetulla tuella olisi mahdollistettava kalastuslaivastojen 
uudistaminen aiempaa ergonomisemmilla, turvallisimmilla ja vähemmän polttoainetta 
käyttävillä aluksilla pyyntiponnistuksia lisäämättä.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 c kohdassa tarkoitettua 
tukea voidaan myöntää vain, jos voidaan 
osoittaa, että uudella infrastruktuurilla 
parannetaan tuotteiden hyödyntämistä ja 
laatua ja kaikkien laivastojen kestävyyttä 
kalastuskapasiteettia lisäämättä ja YKP:n 
tavoitteita edistäen.
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Perustelu

Tämä ei kasvattaisi kalastuskapasiteettia, mikä vastaa YKP:n tavoitteita, mutta se on 
keskeisen tärkeää, jotta voidaan tukea nuorten kalastajien toiminnan aloittamista, vahvistaa 
toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, parantaa turvallisuutta aluksilla ja vastata 
laivastojen uudistamiseen liittyviin tarpeisiin.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä 1 c kohdassa tarkoitettua 
tukea voidaan myöntää vain, jos voidaan 
osoittaa, että vanha infrastruktuuri 
korjataan tai kunnostetaan 
tulonmuodostuksen monipuolistamisen 
edistämiseksi, kun otetaan huomioon, että 
infrastruktuurissa harjoitettu toiminta 
liittyy kalastukseen.

Perustelu

Tyhjillä entisillä teollisuusalueilla tai hylätyissä pienissä kylissä voi olla infrastruktuureja, 
joista voi tulla ympäristöystävällisyyden majakoita kalastustoimintaan liittyviä yrityksiä 
varten (kuten matkailun infopisteet, ravintolat, kadonneiden pyydysten ja merestä kerättyjen 
roskien ja tahattomien saaliiden vastaanottotilat).

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalus on rekisteröity 
aktiiviseksi, ja se on harjoittanut 
merikalastustoimintaa vähintään 120
päivää vuodessa kunakin tukihakemuksen 
jättämisvuotta edeltäneinä kolmena
kalenterivuotena;

c) kalastusalus on rekisteröity 
aktiiviseksi, ja se on harjoittanut 
merikalastustoimintaa keskimäärin 
vähintään 90 päivää vuodessa kunakin 
tukihakemuksen jättämisvuotta edeltäneinä 
kahtena kalenterivuotena;
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Perustelu

Päivien keskimäärää koskeva parametri kuvaa paremmin pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen luonnetta, johon sääolot ja hätätilanteet (kuten vuodot ja kasvilimat) 
vaikuttavat hyvin voimakkaasti. Aktiivisten päivien lukumäärä voi vaihdella huomattavasti eri 
vuosina.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EMKR:stä voidaan tukea kalastus-
ja vesiviljely-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 EU:n 
solidaarisuusrahastossa vahvistettujen 
säännösten mukaisesti;

b) merkittävät epäsuotuisat 
säätapahtumat;

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

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

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

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön maatalousalan tarjoaman mallin mukaisesti EMKR:n tuki 
riskienhallintavälineiden käyttöä varten, kuten kannustimet vakuutuksenottoon tai 
keskinäisten rahastojen käyttöön, ja kappaleessa määritetään erityiset syyt välineiden 
käyttöön.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EMKR:stä voidaan tukea toimia, 
joilla edistetään sosiaalista vuoropuhelua 
sidosryhmien välillä, sekä erityisesti alla 
lueteltuja toimia, edellyttäen että niitä 
toteuttavat ammattijärjestöt ja 
työnantajaorganisaatiot, jotka ovat 
allekirjoittaneet kansalliset 
työehtosopimukset:

a) nuorten kalastusalan yrittäjien 
kouluttaminen;

b) täydennyskoulutus ja kestävän 
kalastuksen taitojen kehittäminen;

c) kalastuksen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen hyviin 
käytäntöihin liittyvä tietoisuuden 
lisääminen;

d) meriturvallisuus ja ihmishengen 
turvallisuus merellä;

e) työntekijöiden terveys ja 
turvallisuus kalastusaluksilla.

Perustelu

Ympäristönäkökohtien lisäksi EMKR:n ohjelmasuunnitteluun on sisällyttävä myös 
kalastuksen sosiaalinen ulottuvuus.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

a) luonnonkatastrofit;

b) epäsuotuisat säätapahtumat;

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

d) vesiviljelyssä 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 kohdissa tarkoitettuihin tapahtumiin varautumiseksi.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) asianomaisen aluksen kaupallinen 
ja kalastustoiminta pysäytetään 
yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajaksi; 

Perustelu

Alus, jonka kaupallinen toiminta pysäytetään 90 perättäiseksi päiväksi ja joka menettää 30 
prosenttia liikevaihdostaan, ei kykene selviytymään taloudellisesti.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) toiminnan lopettamisen aiheuttama 
tappio on enemmän kuin 30 prosenttia 
kyseisen yrityksen vuosittaisesta 
liikevaihdosta laskettuna yrityksen kolmen 
edeltävän kalenterivuoden keskimääräisen 
liikevaihdon perusteella.

b) toiminnan lopettamisen aiheuttama 
tappio on enemmän kuin 30 prosenttia 
kyseisen yrityksen vuosittaisesta 
liikevaihdosta laskettuna yrityksen 
edeltävän kalenterivuoden keskimääräisen 
liikevaihdon perusteella.

Perustelu

Alusten tai merimiesten kolmena edeltävänä vuotena harjoittamaan toimintaan liittyviä ehtoja 
ei voida hyväksyä. Ne eivät koske toimintaansa aloittelevia aluksia ja merenkulkijoita ja siten 
yrityksiä, joiden taloudellinen tasapaino on herkimmillään.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten kalastusalusten 
omistajille, jotka on rekisteröity 
aktiivisiksi ja jotka ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 120
päivää vuodessa kunakin tukihakemuksen 
jättämisvuotta edeltäneinä kolmena
kalenterivuotena; tai

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

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastajille, jotka ovat 
työskennelleet vähintään 120 päivän ajan 
kunakin tukihakemuksen jättämispäivää 
edeltäneenä kolmena kalenterivuotena 
unionin kalastusaluksella, jota 
ylimääräinen lopettaminen koskee.

b) kalastajille, jotka ovat 
työskennelleet vähintään 90 päivän ajan 
kunakin tukihakemuksen jättämispäivää 
edeltäneenä kahtena kalenterivuotena 
unionin kalastusaluksella, jota 
ylimääräinen lopettaminen koskee.
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla

Työvoiman osaamisen, työpaikkojen 
luomisen ja sosiaalisen vuoropuhelun 

edistäminen

1. Työvoiman osaamisen, 
työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen 
vuoropuhelun edistämiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää

a) ammatilliseen koulutukseen, 
elinikäiseen oppimiseen, 
yhteishankkeisiin, luonteeltaan 
taloudellisen, teknisen, sääntelyä 
koskevan tai tieteellisen tiedon ja 
innovatiivisten käytäntöjen levittämiseen 
sekä sellaisten uusien ammatillisten 
taitojen hankintaan, jotka liittyvät 
erityisesti meriekosysteemien kestävään 
hoitoon, hygieniaan, terveyteen, 
turvallisuuteen, merialalla toteutettaviin 
toimiin, innovointiin ja yrittäjyyteen;

b) verkostoitumiseen sekä 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoon sidosryhmien, muiden muassa 
sellaisten järjestöjen välillä, jotka 
edistävät miesten ja naisten tasa-arvoa, 
naisten asemaa kalastajayhteisöissä sekä 
pienimuotoista rannikkokalastusta tai 
rantakalastusta harjoittavien 
aliedustettujen ryhmien asemaa;

c) sosiaaliseen vuoropuheluun 
unionin, kansallisella, alueellisella tai 
paikallisella tasolla kalastajien, 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kesken.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tukea voidaan myöntää myös Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/41/EU1 2 artiklan b alakohdan 
mukaisesti itsenäisinä 
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ammatinharjoittajina toimivien 
kalastajien puolisoille tai, jos ja siinä 
määrin kuin nämä tunnustetaan 
kansallisessa lainsäädännössä, heidän 
elinkumppaneilleen.

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
asianomaisen jäsenvaltion työttömiksi 
katsomien alle 40-vuotiaiden henkilöiden, 
jäljempänä ’harjoittelija’, koulutukseen 
enintään kahden vuoden ajaksi. Tällaista 
tukea voidaan myöntää ainoastaan 
ammattikalastajan omistamalla 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavalla aluksella tapahtuvaan 
koulutukseen, joka virallistetaan 
harjoittelijan ja aluksen omistajan 
välisellä sopimuksella, jonka 
asianomainen jäsenvaltio tunnustaa, 
asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 
määritellyin tavoin kestäviä 
kalastuskäytäntöjä ja meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevä 
koulutus mukaan lukien.

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaista 
tukea myönnetään ammattikalastajille 
harjoittelijan palkan ja siihen liittyvien 
maksujen maksamiseen, ja se lasketaan 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan 
5 kohdan mukaisesti ottamalla huomioon 
asianomaisen jäsenvaltion taloudellisen 
tilanteen ja elintason. Tämä tuki ei saa 
ylittää 40 000 euron enimmäismäärää 
tuensaajaa kohti ohjelmakaudella.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan työvoiman osaamisen edistämiseen tähtäävän Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 29 artikla. Erityisesti 
kalastustoiminnasta riippuvaisten rannikkoyhteisöjen kannalta on elintärkeää, että he voivat 
edistää uusien osaavien työntekijöiden mukaantuloa.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tietojen keruu ja käsittely
kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä tarkoituksia 
varten

Tietojen keruu, käsittely ja jakelu
kalastuksenhoitoa ja tieteellisiä tarkoituksia 
varten

Perustelu

Jakelusta tulee yhä tärkeämpää kalastusalalla toimivien paikallisten toimijoiden ja 
työntekijöiden saamiseksi mukaan EMKR:n täytäntöönpanoprosessiin.

Tarkistus 73

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, käyttöön ja 
jakeluun kalastuksen ja vesiviljelyn 
hoitoa ja niihin liittyviä 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.

Perustelu

Jakelusta tulee yhä tärkeämpää kalastusalalla toimivien paikallisten toimijoiden ja 
työntekijöiden saamiseksi mukaan EMKR:n täytäntöönpanoprosessiin.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta 
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syrjäisimmillä alueilla aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaaminen

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus-
ja vesiviljelytuotteiden kalastuksesta, 
viljelystä, jalostuksesta ja markkinoille 
saattamisesta tuensaajille aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaamiseen.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 7 
kohdan mukaisesti vahvistettuja 
perusteita noudattaen määriteltävä 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta 
korvauskelpoisten kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden luettelo ja kyseisten 
tuotteiden määrä.

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.

4. Korvausta ei myönnetä sellaisten 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta, 
jotka

a) ovat kolmansien maiden alusten 
pyytämiä, lukuun ottamatta neuvoston 
asetuksen (EU) 2015/156531 mukaisesti 
Venezuelan lipun alla purjehtivia unionin 
vesillä toimivia kalastusaluksia;

b) ovat sellaisten unionin kalastusalusten 
pyytämiä, joita ei ole rekisteröity 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden 
satamissa;

c) on tuotu kolmansista maista.

5. Edellä 4 kohdan b alakohtaa ei 
sovelleta, jos asianomaisen syrjäisimmän 
alueen jalostusteollisuuden olemassa 
oleva kapasiteetti on suurempi kuin 
toimitetun raaka-aineen määrä.

6. Tuensaajille 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimista syrjäisimmillä alueilla tai näiden 
alueiden satamissa rekisteröidyn aluksen 
omistamisesta maksettavassa 
korvauksessa on liiallisten korvausten 
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välttämiseksi otettava huomioon 
seuraavat seikat:

a) kunkin kalastus- tai vesiviljelytuotteen 
tai tuoteryhmän osalta kyseisten alueiden 
erityisistä haitoista aiheutuvat 
lisäkustannukset; ja

b) muuntyyppiset julkiset tuet, jotka 
vaikuttavat lisäkustannusten tasoon.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 52 artiklan 
mukaisesti kyseessä olevien alueiden 
erityisistä haitoista aiheutuvien 
lisäkustannusten laskemisperusteiden 
vahvistamiseksi.

_________________

31 Neuvoston päätös (EU) 2015/1565, 
annettu 14 päivänä syyskuuta 2015, 
kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä 
EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen 
tasavallan lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille Ranskan Guyanan 
edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä 
koskevan julkilausuman hyväksymisestä 
Euroopan unionin puolesta (EUVL L 
244, 14.9.2015, s. 55).

Perustelu

Kaikki syrjäisimpiä alueita koskevat säännökset on koottu yhteen uuteen V a lukuun.

Tarkistus 75

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 merestä sekä Sargassum-
levän keräämisestä asianomaisilla 
syrjäisimmillä alueilla;
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianmukaisiin merestä kerättyjen 
kadonneiden pyydysten ja meressä olevien 
roskien vastaanottolaitteisiin tehtävät 
investoinnit satamissa;

b) asianmukaisiin merestä kerättyjen 
kadonneiden pyydysten ja meressä olevien 
roskien sekä asetuksen (EU) N:o 
1380/2013 15 artiklassa tarkoitettujen 
tahattomien saaliiden vastaanottolaitteisiin 
tehtävät investoinnit satamissa;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) unionin satama-alueita, 
rannikkoalueita ja kalastusalueita 
koskevat, erityisesti muovin 
puhdistustoimet.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY mukaisen lajien suojelun 
direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan nojalla 
käyttöön otettujen hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien mukaisesti.

f) direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY mukaisen lajien suojelun 
direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan nojalla 
käyttöön otettujen hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien mukaisesti sekä 
kaikkien luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskevalla 
yleissopimuksella (CITES) suojeltujen 
lajien ja/tai kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) 
uhanalaisten lajien luetteloon sisältyvien 
lajien suojelun.
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuottaviin 
vesiviljelyinvestointeihin voidaan myöntää 
tukea tämän artiklan nojalla ainoastaan
asetuksen (EU) N:o [yleisistä säännöksistä 
annettu asetus] 52 artiklassa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta ja InvestEU-
ohjelmasta mainitun asetuksen 10 artiklan 
mukaisesti.

3. Tuottaviin 
vesiviljelyinvestointeihin voidaan myöntää 
tukea tämän artiklan nojalla avustusten tai
asetuksen (EU) N:o [yleisistä säännöksistä 
annettu asetus] 52 artiklassa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta ja InvestEU-
ohjelmasta mainitun asetuksen 10 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 80

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.

Perustelu

Siirretty seuraavaan kohtaan, jossa keskitytään markkinointitoimiin.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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1) EMKR:stä on myönnettävä tukea 
myös toimiin, joilla edistetään kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupan pitämistä, 
laatua ja lisäarvoa. EMKR:stä on tuettava 
erityisesti kestävän kalastusmatkailun 
markkinointitoimia, joilla tuotetaan 
lisäarvoa luomalla työpaikkoja, 
monipuolistamalla tulonlähteitä ja 
kehittämällä matkailua ja liiketoimintaa.

Perustelu

Uudella EMKR:llä olisi tuettava virkistyskalastusta pitäen mielessä sen mahdollinen merkitys 
työllisyyden kannalta ja pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkoyhteisöjen taloudellisen 
kehityksen kannalta.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 b artikla

Vesiviljelyä koskeva tilastotietoverkko

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
tietojen keruuseen, hallintaan ja käyttöön 
kalastuksen ja vesiviljelyn hallintaa 
varten, kuten asetuksen (EU) N:o 
1380/2013 34 artiklan 1 kohdan a ja e 
alakohdassa ja 34 artiklan 5 kohdassa 
sekä 35 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
täsmennetään, vesiviljelyä koskevan 
tilastotietoverkon (ASIN-RISA) 
perustamista ja sen täytäntöönpanoa 
koskevien kansallisten työsuunnitelmien 
täytäntöönpanoa varten.

2. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa 
säädetään, 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää myös toimiin, jotka 
toteutetaan unionin alueen ulkopuolella.

3. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitetun 
vesiviljelyä koskevan tilastotietoverkon 



PE628.643v02-00 52/65 AD\1172852FI.docx

FI

perustamisen menettelyjä, muotoa ja 
aikataulua koskevat säännöt. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 53 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

4. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 1 
kohdassa tarkoitetut työsuunnitelmat 
hyväksytään tai niitä muutetaan, 
viimeistään sitä vuotta edeltävän vuoden 
31 päivänä joulukuuta, josta alkaen 
työsuunnitelmaa on määrä soveltaa.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EMKR:stä voidaan tukea myös 
investointeja kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden käsittelyä koskevaan 
innovointiin sekä 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tiedeyhteisöjen välisten kumppanuuksien
edistämiseen.

Perustelu

Innovointitarpeet kalastus- ja vesiviljelytuotteiden käsittelyn alalla ovat todellisia, esimerkiksi 
digitaalisen matkailun ja kalastusmatkailun edistämiseksi. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan 
mainita erikseen asetuksen N:o 1380/2013 35 artiklassa.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea voidaan tämän artiklan 
nojalla myöntää ainoastaan asetuksen 
(EU) N:o [yleisistä säännöksistä annettu 
asetus] 52 artiklassa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta ja InvestEU-

Poistetaan.
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ohjelmasta mainitun asetuksen 10 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 85

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 myös myöntää 
sellaisten tietojen keruuseen, hallintaan ja 
käyttöön, joilla parannetaan tietoa 
meriympäristön tilasta seuraaviin 
tarkoituksiin:

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) saatavilla olevan 
virkistyskalastuksessa saatuja saaliita 
koskevan luotettavan tiedon lisääminen.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EMKR:stä voidaan tukea meriympäristön 
ja merenpohjan tutkimusta, merenpohjan 
kartoitusta sekä valtamerten ja 
merenpohjan ominaispiirteiden 
kuvaamista.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

29 a artikla

Luonnon ja lajien suojelu

EMKR:stä tuetaan YK:n antamassa
maailman ympäristöasiakirjassa ja 
erityisesti sen 21, 22, 23 ja 24 artiklassa 
lueteltujen luonnonsuojelutoimien 
täytäntöönpanoa.

EMKR:stä tuetaan myös kansainvälisten 
tahojen, organisaatioiden, elinten ja 
instituutioiden kanssa toteutettavia 
vapaaehtoisia yhteistyö- ja 
koordinointitoimia voimavarojen 
yhdistämiseksi LIS-kalastuksen, 
meriympäristön lajien salapyynnin ja 
kalakantojen saalistajalajeina pidettävien 
lajien joukkotuhonnan torjumiseksi.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
29 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b artikla

Valtamerten puhdistaminen

EMKR:stä tuetaan sellaisten toimien 
toteuttamista, joiden avulla voidaan 
puhdistaa meriä ja valtameriä 
kaikenlaisista roskista ja ensisijaisesti 
muoveista, ”muovimantereista” ja 
vaarallisista tai radioaktiivisista jätteistä.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
2 jakso – V a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

V a LUKU

Syrjäisimmät alueet
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29 a artikla

Talousarviovarat

1. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion 
on kohdennettava liitteessä V 
vahvistetusta unionin rahoitustuestaan 
syrjäisimmillä alueilla toteutettaviin 
toimiin vähintään

a) 114 076 262 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (128 566 125 euroa 
käypinä hintoina) Azorien ja Madeiran 
osalta,

b) 91 708 367 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (103 357 081 euroa 
käypinä hintoina) Kanariansaarten 
osalta,

c) 146 509 709 euroa vuoden 2018 
kiinteinä hintoina (165 119 239 euroa 
käypinä hintoina) Guadeloupen, Ranskan 
Guayanan, Martiniquen, Mayotten, 
Réunionin ja Saint-Martinin osalta.

2. Kunkin jäsenvaltion on 
määritettävä 70 prosentin rajoissa edellä 1 
kohdassa tarkoitetuista korvauksista osa, 
joka varataan 29 c artiklassa 
tarkoitettuun korvaukseen.

3. Poiketen siitä, mitä tämän 
asetuksen 9 artiklan 8 kohdassa ja 
asetuksen (EU) [yleisistä säännöksistä 
annettu asetus] 19 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, ja muuttuvien olosuhteiden
huomioon ottamiseksi jäsenvaltiot voivat 
mukauttaa vuosittain tukikelpoisten 
kalastustoimien luetteloa ja määriä sekä 
29 c artiklassa tarkoitetun korvauksen 
määrää edellyttäen, että noudatetaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa.

Mukautukset ovat mahdollisia vain siinä 
määrin kuin ne täydentävät saman 
jäsenvaltion jonkin toisen alueen 
korvaussuunnitelmia. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava mukautuksista komissiolle 
etukäteen.

29 b artikla

Toimintasuunnitelma
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Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
ohjelmansa osana laadittava kutakin 
syrjäisintä aluetta koskeva 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään

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

b) kuvaus suunnitelluista päätoimista 
ja niitä vastaavista rahoitusvaroista, 
mukaan luettuina

i) II osaston mukainen kalastus- ja 
vesiviljelyalan rakenteellinen tuki;

ii) korvaus 29 c artiklassa 
tarkoitetuista lisäkustannuksista ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden laskemat 
lisäkustannusten määrät sekä 
korvaukseksi arvioidun tuen määrät;

iii) muut kestävään siniseen talouteen 
tehtävät investoinnit, joita tarvitaan 
rannikkoalueiden kestävään kehitykseen.

29 c artikla

Lisäkustannuksista maksettava korvaus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus-
ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, 
viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille 
saattamisessa tuensaajille aiheutuvien 
lisäkustannusten korvaamiseen.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion 
on 7 kohdan mukaisesti vahvistettuja 
perusteita noudattaen määriteltävä 1 
kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta 
korvauskelpoisten kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden luettelo ja kyseisten 
tuotteiden määrä.

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.

4. Korvausta ei myönnetä sellaisten 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta, 
jotka 
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a) ovat kolmansien maiden alusten 
pyytämiä, lukuun ottamatta neuvoston 
päätöksen (EU) 2015/15651 a mukaisesti 
Venezuelan lipun alla purjehtivia unionin 
vesillä toimivia kalastusaluksia; 

b) ovat sellaisten unionin 
kalastusalusten pyytämiä, joita ei ole 
rekisteröity 1 kohdassa tarkoitettujen 
alueiden satamissa; c) ovat sellaisten 
unionin kalastusalusten pyytämiä, jotka 
on rekisteröity SEUT:n 349 artiklassa 
tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden 
satamiin mutta jotka eivät harjoita 
kalastusta tällä alueella; d)on tuotu 
kolmansista maista.

5. Edellä 4 kohdan b alakohtaa ei 
sovelleta, jos asianomaisen syrjäisimmän 
alueen jalostusteollisuuden olemassa 
oleva kapasiteetti on suurempi kuin 
toimitetun raaka-aineen määrä.

6. Tuensaajille 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista syrjäisimmillä 
alueilla tai näiden alueiden satamissa 
rekisteröidyn ja toimintaansa harjoittavan 
aluksen omistamisesta maksettavassa 
korvauksessa on liiallisten korvausten 
välttämiseksi otettava huomioon 
seuraavat seikat:

a) kunkin kalastus- tai 
vesiviljelytuotteen tai tuoteryhmän osalta
kyseisten alueiden erityisistä haitoista 
aiheutuvat lisäkustannukset; ja

b) muuntyyppiset julkiset tuet, jotka 
vaikuttavat lisäkustannusten tasoon.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 52 artiklan 
mukaisesti kyseessä olevien alueiden 
erityisistä haitoista aiheutuvien 
lisäkustannusten laskemisperusteiden 
vahvistamiseksi.

29 d artikla

Kalastuslaivastojen uusiminen ja siihen 
liittyvät toimet

EMKR:stä voidaan 16 artiklan 
soveltamista rajoittamatta myöntää tukea 
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syrjäisimmille alueille seuraavia 
toimenpiteitä varten, jotta voidaan 
parantaa ihmisten turvallisuutta ja 
työoloja merellä, noudattaa unionin 
hygienianormeja, torjua laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä 
kalastusta ja parantaa 
ympäristötehokkuutta:

1. sellaisten korvaavien alusten tai 
uusien alusten hankinta, joita varten 
tuensaajan on

a) noudatettava hyväksyttyjä 
kalastuskapasiteettien rajoja,

b) taattava kalastuksen sosiaalinen, 
ekologinen ja taloudellinen kestävyys ja 
mahdollistettava kestävää 
enimmäistuottoa koskevan tavoitteen 
saavuttaminen,

c) sitouduttava toimittamaan 
valvontaviranomaisille ja tieteellisiä 
tarkoituksia varten yksityiskohtaiset tiedot 
saaliiden ja tahattomien sivusaaliiden 
koostumuksesta. Tähän voi sisältyä 
sähköisten valvontajärjestelmien 
käyttöönotto;

d) oltava edelleen rekisteröity 
syrjäisimmille alueille vähintään 15 
vuoden ajan tuen myöntämispäivästä;

e) purettava aluksesta koko saaliinsa 
syrjäisimmällä alueella;

2. sellaisen moottorin osto tai 
nykyaikaistaminen, joka voi ylittää 
nykyisen moottorin tehon, jos se on 
asianmukaisesti perusteltua 
meriturvallisuussyistä ja 
pyyntiponnistusta lisäämättä; 

3. kalastusaluksen puisen kannen 
uusiminen, kun se on tarpeen 
meriturvallisuuden parantamiseksi, 
laivasuunnittelua koskevia objektiivisia 
teknisiä normeja noudattaen;

4. sellaisten satamien, 
satamainfrastruktuurien, purkupaikkojen, 
huutokauppahallien, laivatelakoiden ja 
laivanrakennus- ja korjauspajojen 
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rakentaminen ja nykyaikaistaminen, jotka 
sijaitsevat kalastussatamissa 
syrjäisimmillä alueilla vain, jos siten 
edistetään kestävään ja valikoivaan 
kalastukseen siirtymistä syrjäisimmillä 
alueilla;

5. vakautta koskeva tutkimus ja 
tekniset ohjeet ruorimekanismien tai 
työntövoimalaitteiden suunnittelua 
varten;

6. kalojen yhteen kokoamiseen 
käytettävät yhteiset ankkuroidut laitteet 
syrjäisimmillä alueilla vain, jos niillä 
edistetään kestävää ja valikoivaa 
kalastusta.

29 e artikla

Syrjäisimpien alueiden kalakantoja 
koskevan tilastotietoverkon perustaminen

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
tietojen keruuseen, hallintaan ja käyttöön 
syrjäisimpien alueiden kalakantojen 
hallintaa varten, kuten asetuksen (EU) 
N:o 1380/2013 2 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, syrjäisimpien alueiden 
kalakantojen koskevan tilastotietoverkon 
(ORFSN) perustamista ja sen 
täytäntöönpanoa koskevia kansallisia 
työsuunnitelmia varten, jotta saavutetaan 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut kestävää 
enimmäistuottoa koskevat tavoitteet.

2. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa
säädetään, tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää myös 
toimiin unionin alueen ulkopuolella.

3. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitetun 
ORFSN-verkon perustamista, 
menettelyjä, muotoa ja aikatauluja 
koskevat säännöt. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 53 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

4. Komissio voi antaa 
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täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 1 
kohdassa tarkoitetut työsuunnitelmat 
hyväksytään tai niitä muutetaan, 
viimeistään sitä vuotta edeltävän vuoden 
31 päivänä joulukuuta, josta alkaen 
työsuunnitelmaa on määrä soveltaa. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 53 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

29 f artikla

Valtiontuki

1. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen liitteessä I lueteltujen 
niiden kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
osalta, joihin sovelletaan tuon 
perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa, 
komissio voi antaa luvan SEUT:n 108 
artiklan mukaisesti sen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
valmistukselle, jalostukselle ja 
markkinoinnille annettavalle 
toimintatuelle, jotta voidaan lieventää 
näiden alueiden erityisiä haittoja, jotka 
johtuvat niiden eristyneisyydestä, 
saaristoluonteesta ja äärimmäisen 
syrjäisestä sijainnista.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
lisärahoitusta 29 d artiklassa 
tarkoitettujen korvaussuunnitelmien 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on tällöin 
ilmoitettava komissiolle valtiontuet, jotka 
komissio voi hyväksyä tämän asetuksen 
mukaisesti osana näitä suunnitelmia. 
Tällä tavoin ilmoitettu valtiontuki 
katsotaan ilmoitetuksi myös Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
108 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitetuin tavoin.

29 g artikla

Arviointi – POSEI

Komissio toimittaa kertomuksen tämän 
luvun säännösten täytäntöönpanosta 
ennen vuoden 2023 loppua ja esittää 
tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia. 
Komissio arvioi mahdollisuutta perustaa 
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mereen ja kalastukseen liittyville 
kysymyksille syrjäisestä sijainnista ja 
saaristoasemasta johtuvia erityisiä 
valinnaisia toimenpiteitä koskeva ohjelma 
(POSEI).

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus-
ja vesiviljelytuotteita koskevan 
markkinatietouden kehittämistä ja 
levittämistä koskeviin komission toimiin 
asetuksen (EU) N:o 1379/2013 42 artiklan 
mukaisesti.

EMKR:n tukea myönnetään kalastus- ja 
vesiviljelytuotteita koskevan 
markkinatietouden kehittämistä ja 
levittämistä koskeviin komission toimiin 
asetuksen (EU) N:o 1379/2013 42 artiklan 
mukaisesti erityisesti rahoittamalla 
vesiviljelyä koskevaa tilastotietoverkkoa ja 
29 d artiklassa tarkoitettua syrjäisimpien 
alueiden kalakantoja koskevaa 
tilastotietoverkkoa.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) meripolitiikan integroidun 
hallinnon ja hallinnoinnin edistäminen, 
myös merten aluesuunnittelulla, 
merialuestrategioilla ja alueellisella 
merialan yhteistyöllä;

b) meripolitiikan integroidun 
hallinnon ja hallinnoinnin edistäminen, 
myös merten aluesuunnittelulla, 
merialuestrategioilla, alueellisella merialan
yhteistyöllä, EU:n makroaluestrategioilla 
ja rajat ylittävällä yhteistyöllä;

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) merten ja rannikkojen biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
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suojelemiseen ja ennallistamiseen 
tarkoitettujen toimenpiteiden tukeminen 
ja korvausten maksaminen kalastajille 
kadonneiden pyydysten ja meressä olevien 
roskien keräämisestä merestä.

Perustelu

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin mukainen tarkistus.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla

Valtamerten puhdistaminen

EMKR:stä tuetaan sellaisten toimien 
toteuttamista, joiden avulla voidaan 
puhdistaa meriä ja valtameriä 
kaikenlaisista roskista ja ensisijaisesti 
muoveista, ”muovimantereista” ja 
vaarallisista tai radioaktiivisista jätteistä.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
45 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 b artikla

Luonnon ja lajien suojelu

EMKR:stä tuetaan YK:n antamassa 
maailman ympäristöasiakirjassa ja 
erityisesti sen 21, 22, 23 ja 24 artiklassa 
lueteltujen luonnonsuojelutoimien 
täytäntöönpanoa. 

EMKR:stä tuetaan myös kansainvälisten 
tahojen, organisaatioiden, elinten ja 
instituutioiden kanssa toteutettavia 
vapaaehtoisia yhteistyö- ja 
koordinointitoimia voimavarojen 
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yhdistämiseksi LIS-kalastuksen, 
meriympäristön lajien salapyynnin ja 
kalakantojen saalistajalajeina pidettävien 
lajien joukkotuhonnan torjumiseksi.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeussubjektit, jotka ovat 
sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai 
sellaiseen kolmanteen maahan, joka 
mainitaan työohjelmassa 3 ja 4 kohdassa 
vahvistetuin edellytyksin;

a) oikeussubjektit, jotka ovat 
sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon, 
merentakaiseen maahan tai 
merentakaiselle alueelle tai sellaiseen 
kolmanteen maahan, joka mainitaan 
työohjelmassa 3 ja 4 kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin;
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