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Tarkistus 1
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n yhteinen 
kalastuspolitiikka (YKP) tarvitsee tällä 
hetkellä kipeästi perinpohjaista
uudistamista, sillä se ei ole onnistunut 
30 toimintavuotensa aikana saavuttamaan 
sisäisiä ja ulkoisia tavoitteitaan;

1. muistuttaa, että EU:n yhteinen 
kalastuspolitiikka (YKP) tarvitsee tällä 
hetkellä uudistamista, sillä se ei ole aina
onnistunut 30 toimintavuotensa aikana 
saavuttamaan sisäisiä ja ulkoisia 
tavoitteitaan;

Or. fr

Tarkistus 2
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että EU:n yhteinen 
kalastuspolitiikka (YKP) tarvitsee tällä 
hetkellä kipeästi perinpohjaista 
uudistamista, sillä se ei ole onnistunut 
30 toimintavuotensa aikana saavuttamaan 
sisäisiä ja ulkoisia tavoitteitaan;

1. muistuttaa, että EU:n yhteinen 
kalastuspolitiikka (YKP) tarvitsee 
perinpohjaista uudistamista, sillä se ei ole 
onnistunut toimintavuosiensa aikana 
täysin saavuttamaan sisäisiä ja ulkoisia 
tavoitteitaan;

Or. es

Tarkistus 3
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieleen Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa esitetyn velvoitteen, jonka 
mukaan Euroopan unioni ottaa 
huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia 
politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa 
kehitysmaihin, mikä kattaa erityisesti 
yhteisen kalastuspolitiikan;

Or. fr

Tarkistus 4
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa Lissabonin sopimuksessa 
määrätystä velvoitteesta valvoa unionin 
politiikkojen johdonmukaisuutta, myös 
yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa;

Or. es

Tarkistus 5
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavan tason 
yläpuolelle tai säilytetään tällä tasolla, 
merkitsee huomattavaa ympäristöetua sekä 
sosiaalista ja taloudellista hyötyä, sillä 
ympäristön vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja 
kalastusalan kannattavuus taataan ilman, 
että sen selviytyminen vaatisi julkista 

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavalle tasolle ja
säilytetään tällä tasolla, merkitsee 
huomattavaa ympäristöetua sekä sosiaalista 
ja taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan;
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tukea;

Or. fr

Tarkistus 6
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi
kestävän enimmäistuotannon takaavan 
tason yläpuolelle tai säilytetään tällä
tasolla, merkitsee huomattavaa 
ympäristöetua sekä sosiaalista ja 
taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja 
kalastusalan kannattavuus taataan ilman, 
että sen selviytyminen vaatisi julkista 
tukea;

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat pidetään kestävän 
enimmäistuotannon takaavalla tasolla, 
merkitsee huomattavaa ympäristöetua sekä 
sosiaalista ja taloudellista hyötyä, sillä 
ympäristö ei vahingoitu, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja 
kalastusalan kannattavuus taataan ilman 
julkista tukea;

Or. es

Tarkistus 7
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavan tason 
yläpuolelle tai säilytetään kyseisellä 
tasolla, merkitsee huomattavaa 
ympäristöetua sekä yhteiskunnallista ja 
taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja 

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavan tason 
yläpuolelle tai säilytetään kyseisellä 
tasolla, merkitsee huomattavaa 
ympäristöetua sekä yhteiskunnallista ja 
taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja 
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kalastusalan kannattavuus taataan ilman, 
että sen selviytyminen vaatisi julkista 
tukea;

kalastusalan kannattavuus taataan ilman, 
että sen selviytyminen vaatisi julkista 
tukea; korostaa, että ekosysteemilähtöisen 
ja ennalta varautuvan lähestymistavan 
soveltaminen kalastuksenhoitoon sekä sen 
varmistaminen, että YKP edistää osaltaan 
meriympäristön hyvän tilan saavuttamista 
vuoteen 2020 mennessä 
meristrategiadirektiivin mukaisesti, on 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
Euroopan kalastusalan pitkän ajanjakson 
ympäristö-, talous- ja sosiaalialan kestävä 
kehitys;

Or. en

Tarkistus 8
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavan tason 
yläpuolelle tai säilytetään kyseisellä 
tasolla, merkitsee huomattavaa 
ympäristöetua sekä yhteiskunnallista ja 
taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvataan ja 
kalastusalan kannattavuus taataan ilman, 
että sen selviytyminen vaatisi julkista 
tukea;

2. painottaa, että kestävä kalastus, jonka 
avulla kannat palautetaan selvästi kestävän 
enimmäistuotannon takaavan tason 
yläpuolelle tai säilytetään kyseisellä 
tasolla, merkitsee huomattavaa 
ympäristöetua sekä yhteiskunnallista ja 
taloudellista hyötyä, sillä ympäristön 
vahingoittuminen vähenee, 
kalastusyhteisöjen tulevaisuus turvattaisiin 
ja kalastusalan kannattavuus taattaisiin 
ilman, että sen selviytyminen vaatisi 
julkista tukea;

Or. en

Tarkistus 9
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että kalastuksen ansiosta 
maailman valtameret eivät ainoastaan takaa 
500 miljoonalle ihmiselle heidän 
ravinnonsaantiaan, elintarviketurvaansa ja 
elantoaan kaikkialla maailmassa ja 
vähintään 400 miljoonalle köyhimmissä 
maissa elävälle ihmisille 50 prosenttia 
heidän saamastaan eläinproteiinista, vaan 
sillä on myös olennainen merkitys 
ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja se
mahdollistaa liikenteen harjoittamisen ja 
tarjoaa elinympäristön noin 90 prosentille 
maapallon elollisista olioista;

3. muistuttaa, että kalastuksen ansiosta 
maailman valtameret eivät ainoastaan takaa 
500 miljoonalle ihmiselle heidän 
ravinnonsaantiaan, elintarviketurvaansa ja 
elantoaan kaikkialla maailmassa ja 
vähintään 400 miljoonalle köyhimmissä 
maissa elävälle ihmisille 50 prosenttia 
heidän saamastaan eläinproteiinista, vaan 
se myös mahdollistaa liikenteen 
harjoittamisen ja tarjoaa elinympäristön 
noin 90 prosentille maapallon elollisista 
olioista;

Or. de

Tarkistus 10
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että kalastuksen ansiosta 
maailman valtameret eivät ainoastaan takaa 
500 miljoonalle ihmiselle heidän 
ravinnonsaantiaan, elintarviketurvaansa ja 
elantoaan kaikkialla maailmassa ja 
vähintään 400 miljoonalle köyhimmissä 
maissa elävälle ihmisille 50 prosenttia 
heidän saamastaan eläinproteiinista, vaan 
niillä on myös olennainen merkitys 
ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja ne 
mahdollistavat liikenteen harjoittamisen ja 
tarjoavat elinympäristön noin 
90 prosentille maapallon elollisista;

3. muistuttaa, että kalastuksen ansiosta 
maailman valtameret eivät ainoastaan takaa 
500 miljoonalle ihmiselle heidän 
ravinnonsaantiaan, elintarviketurvaansa ja 
elantoaan kaikkialla maailmassa ja 
vähintään 400 miljoonalle köyhimmissä 
maissa elävälle ihmisille 50 prosenttia 
heidän saamastaan eläinproteiinista, vaan 
niillä on myös olennainen merkitys 
ilmastonmuutoksen lieventämisessä, sillä 
siniset hiilinielut muodostavat suurimman 
pitkäaikaisen hiilinielun, ja ne 
mahdollistavat liikenteen harjoittamisen ja 
tarjoavat elinympäristön noin 
90 prosentille maapallon elollisista;

Or. en
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Tarkistus 11
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä 
60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan pääasiassa 
kehitysmaista; painottaa, että riippuvuutta 
tuonnista voidaan parhaiten vähentää 
palauttamalla Euroopan kalakannat selvästi 
sellaisen tason yläpuolelle, jolla voidaan 
varmistaa kestävä enimmäistuotto, sekä 
säilyttää ne sillä tasolla;

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä yli
60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan pääasiassa 
kehitysmaista; painottaa, että riippuvuutta 
tuonnista voidaan parhaiten vähentää 
palauttamalla Euroopan kalakannat 
kestävän enimmäistuoton tasolle sekä 
säilyttää ne sillä tasolla;

Or. fr

Tarkistus 12
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä 
60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan pääasiassa 
kehitysmaista; painottaa, että riippuvuutta 
tuonnista voidaan parhaiten vähentää 
palauttamalla Euroopan kalakannat selvästi 
sellaisen tason yläpuolelle, jolla voidaan 
varmistaa kestävä enimmäistuotto, sekä 
säilyttää ne sillä tasolla;

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä 
60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan pääasiassa 
kehitysmaista; painottaa, että riippuvuutta 
tuonnista voidaan parhaiten vähentää 
palauttamalla Euroopan kalakannat tasolle, 
jolla voidaan varmistaa kestävä 
enimmäistuotto, sekä säilyttää ne sillä 
tasolla;

Or. es
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Tarkistus 13
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä 
60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan pääasiassa
kehitysmaista; painottaa, että riippuvuutta 
tuonnista voidaan parhaiten vähentää 
palauttamalla Euroopan kalakannat selvästi 
sellaisen tason yläpuolelle, jolla voidaan 
varmistaa kestävä enimmäistuotto, sekä 
säilyttää ne sillä tasolla;

4. on huolissaan siitä, että EU:n markkinat 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista, sillä 
60 prosenttia kaikista EU:ssa käytetyistä 
kalastustuotteista tuodaan merkittävältä 
osin kehitysmaista; painottaa, että 
riippuvuutta tuonnista voidaan parhaiten 
vähentää palauttamalla Euroopan 
kalakannat selvästi sellaisen tason 
yläpuolelle, jolla voidaan varmistaa 
kestävä enimmäistuotto, sekä säilyttää ne 
sillä tasolla;

Or. en

Tarkistus 14
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava 
samoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia 
kuin Euroopan omaan tuotantoon, ja 
katsoo, että kehitysmaat tarvitsevat 
taloudellista ja teknistä tukea näiden 
vaatimusten täyttämiseksi;

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava 
samoja sosiaalisia, terveys- ja 
ympäristövaatimuksia kuin Euroopan 
omaan tuotantoon, ja katsoo, että 
kehitysmaat tarvitsevat taloudellista ja 
teknistä tukea näiden vaatimusten 
täyttämiseksi, mutta myös torjuakseen 
tehokkaasti laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastusta;

Or. fr
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Tarkistus 15
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava 
samoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia 
kuin Euroopan omaan tuotantoon, ja 
katsoo, että kehitysmaat tarvitsevat 
taloudellista ja teknistä tukea kyseisten 
vaatimusten täyttämiseksi;

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava 
samoja sosiaalisia, ympäristövaatimuksia 
ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia 
vaatimuksia kuin Euroopan omaan 
tuotantoon, ja katsoo, että kehitysmaat 
tarvitsevat taloudellista ja teknistä tukea 
kyseisten vaatimusten täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava 
samoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia 
kuin Euroopan omaan tuotantoon, ja 
katsoo, että kehitysmaat tarvitsevat 
taloudellista ja teknistä tukea näiden 
vaatimusten täyttämiseksi;

5. korostaa, että tuotuihin kalastus- ja 
vesiviljelytuotteisiin olisi sovellettava 
samoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia 
kuin Euroopan omaan tuotantoon, ottaen
huomioon kaikki vaiheet "pyydyksestä 
pöytään", ja katsoo, että kehitysmaat 
tarvitsevat taloudellista ja teknistä tukea 
näiden vaatimusten täyttämiseksi;

Or. lt

Tarkistus 17
Enrique Guerrero Salom, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vastustaa siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien hyväksymistä 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisillä vesillä, sillä ne voisivat 
huomattavasti rajoittaa nykyisten
kehitysmaiden kalatalouden kehittämistä 
koskevia tulevaisuuden tavoitteita;

6. vastustaa siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien hyväksymistä 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisillä vesillä, kun ne rajoittavat
kehitysmaiden kalatalouden kehittämistä 
koskevia mahdollisuuksia;

Or. es

Tarkistus 18
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vastustaa siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien hyväksymistä 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisillä vesillä, sillä ne voisivat 
huomattavasti rajoittaa nykyisten 
kehitysmaiden kalatalouden kehittämistä 
koskevia tulevaisuuden tavoitteita;

6. vastustaa siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien hyväksymistä 
varsinkin alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisillä vesillä, sillä ne voisivat 
huomattavasti rajoittaa nykyisten 
kehitysmaiden kalatalouden kehittämistä 
koskevia tulevaisuuden tavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 19
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ei hyväksy merivarojen 
yksityistämistä; katsoo, että ehdotusta 
perustaa yksityisten yritysten markkinat 
kalastusoikeuksien siirtämiselle ei pidä 
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hyväksyä; korostaa, että 
kalastusoikeuksien hallinnan tulee 
kuulua yksinomaan jäsenvaltioille;

Or. lt

Tarkistus 20
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että mahdollinen pääsy 
kehitysmaiden ylimääräisiin kalavaroihin, 
joita paikalliset kalastuslaivastot eivät 
kykene pyytämään, voidaan myöntää 
vasta kun paikallisen väestön 
ravinnontarve on täytetty ja 
merioikeusyleissopimuksen 62, 69 ja 
70 artiklan vaatimuksia on noudatettu;

Or. en

Tarkistus 21
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. ottaa huomioon 
merioikeusyleissopimuksen 69 ja 
70 artiklassa esitetyt määräykset, jotka 
koskevat sisämaavaltioiden oikeutta 
osallistua saman alueen tai osa-alueen 
rannikkovaltioiden yksinomaisten 
talousvyöhykkeiden meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntämiseen 
kyseisten valtioiden väestön 
ravinnontarpeen täyttämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 22
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toistaa, että tulevan YKP:n on 
perustuttava hyvän hallintotavan 
periaatteisiin, muun muassa avoimuuteen 
ja tiedonsaantiin Århusin 
yleissopimuksen mukaisesti, ja sen on 
katettava kestävien kalastussopimusten 
arvioinnit;

Or. en

Tarkistus 23
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. painottaa, että EU:n olisi edistettävä 
kestävää luonnonvarojen hoitoa 
kolmansissa maissa, ja kehottaa EU:ta 
tämän vuoksi vauhdittamaan toimia 
laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastustoiminnan 
torjumiseksi ja korostaa, että kestävissä 
kalastussopimuksissa on keskityttävä 
enemmän tieteelliseen tutkimukseen sekä 
tietojen keruuseen, seurantaan, 
valvontaan ja tarkkailuun; tämän vuoksi 
EU:n olisi osoitettava tarvittavat 
rahoitukseen, tekniikkaan ja henkilöstöön 
liittyvät resurssit kolmansien 
kumppanimaiden tukemiseen;
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Or. en

Tarkistus 24
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa virkistyskalastuksen 
kasvavaa merkitystä kalastajille ja 
kalastajayhteisöille; kehottaa 
kiinnittämään huomiota tähän kasvavaan 
merkitykseen;

Or. lt

Tarkistus 25
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toistaa, että YKP:n on oltava 
johdonmukaista kehitysyhteistyö- ja 
ympäristöpolitiikan kanssa, myös mitä 
tulee merten ekosysteemien suojeluun; 
vaatii tämän vuoksi toimia tieteellisen 
tiedon parantamiseksi ja laajentamiseksi 
sekä kansainvälisen yhteistyön 
vahvistamiseksi, jotta varmistetaan 
paremmat tulokset;

Or. en

Tarkistus 26
Isabella Lövin
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Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. toistaa, että kaikkien EU:n 
kansalaisten on noudatettava kaikkialla 
toimiessaan YKP:n sääntöjä ja 
säännöksiä, myös muun muassa 
ympäristöä ja sosiaalialaa koskevia 
säännöksiä;

Or. en


