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Muudatusettepanek 77
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kalandussektoril on väga suur 
strateegiline tähtsus sotsiaalmajandusliku 
olukorra, inimeste kalatoodetega 
varustamise ning liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu tasakaalustatud toitumise 
seisukohast, samuti annab sektor olulise 
panuse rannikualade kogukondade 
sotsiaalmajanduslikku heaolusse, 
kohalikku arengusse, tööhõivesse, 
kalandusega seotud majandustegevuse 
ning töökohtade säilitamisse ja loomisse 
igal tasandil, värske kalaga varustamisse 
ning kohalike kultuuritraditsioonide 
säilitamisse.

Or. pt

Muudatusettepanek 78
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama ühise 
kalanduspoliitika toetamist, mis hõlmab 
mere bioloogiliste ressursside, magevee 
bioloogiliste ressursside ja vesiviljeluse 
säilitamist, haldamist ja kasutamist, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ning turustamist, kui nimetatud tegevused 
toimuvad liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes, kaasa arvatud kalalaevadel, mis 
sõidavad kolmandate riikide lipu all ja on 

(2) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama ühise 
kalanduspoliitika toetamist, mis hõlmab 
mere bioloogiliste ressursside, magevee 
bioloogiliste ressursside ja vesiviljeluse 
säilitamist, haldamist ja kasutamist, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ning turustamist ja majandustegevust 
kalandusest kõige enam sõltuvates 
rannikualade kogukondades, kui 
nimetatud tegevused toimuvad 
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kolmandates riikides registreeritud, või 
liidu kalalaevadel või lipuriigi 
esmavastutust piiramata liikmesriikide 
kodanike poolt, pidades silmas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

liikmesriikide territooriumil või liidu vetes, 
kaasa arvatud kalalaevadel, mis sõidavad 
kolmandate riikide lipu all ja on 
kolmandates riikides registreeritud, või 
liidu kalalaevadel või lipuriigi 
esmavastutust piiramata liikmesriikide 
kodanike poolt, pidades silmas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

Or. pt

Muudatusettepanek 79
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tulevane EMKF peaks täielikult 
arvesse võtma väiksemahulise kalapüügi 
probleeme ja erivajadusi, pidades silmas, 
et väiksemahuliseks püügiks kasutatavatel 
laevadel on ELis iga püütud kala kohta 
kasutusel rohkem tööjõudu. 

Or. pt

Muudatusettepanek 80
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks et suurendada ühise 
kalanduspoliitika (ÜKP) osas kalurite 
isevastutust ning seeläbi parandada ÜKP 
nõuetekohast rakendamist ja üldist 
edukust, peaks EMKF toetama teadlaste 
ja kalurite vahelist partnerlust, koostööd 
ja dialoogi.
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Or. en

Muudatusettepanek 81
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama toetust 
integreeritud merenduspoliitikale, mis 
laieneb ookeanide, merede, rannikuäärsete 
alade ja merendussektoritega seotud ning 
mitmesuguseid asjaomaseid ELi 
poliitikavaldkondi – nimelt ühist 
kalanduspoliitikat, transporti, tööstust, 
territoriaalset ühtekuuluvust, keskkonda, 
energiat ja turismi – täiendavate 
koordineeritud operatsioonide ja 
otsuselangetamise väljatöötamisele ning 
rakendamisele. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
sektoripoliitikate sidusus ja integratsioon 
tuleks tagada nende juhtimise kaudu.

(4) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama toetust 
integreeritud merenduspoliitikale, mis 
laieneb ookeanide, merede, rannikuäärsete 
alade ja merendussektoritega seotud ning 
mitmesuguseid asjaomaseid ELi 
poliitikavaldkondi – nimelt ühist 
kalanduspoliitikat, transporti, tööstust, 
territoriaalset ühtekuuluvust, keskkonda, 
energiat, turismi ning stabiilsete ja tagatud 
õigustega töökohtade loomist –
täiendavate koordineeritud operatsioonide 
ja otsuselangetamise väljatöötamisele ning 
rakendamisele. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
sektoripoliitikate sidusus ja integratsioon 
tuleks tagada nende juhtimise kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 82
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 
17. juuni 2010. aasta järeldustega, millega 
võeti vastu Euroopa 2020. aasta strateegia, 
peaksid liit ja liikmesriigid viima ellu 

(5) Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 
17. juuni 2010. aasta järeldustega, millega 
võeti vastu Euroopa 2020. aasta strateegia, 
peaksid liit ja liikmesriigid viima ellu 
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arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut. Ressursid tuleks 
eelkõige suunata Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ja sihtide saavutamisse ning 
tõhusust tuleks parandada suurema 
tulemustele keskendumise kaudu.
Integreeritud merenduspoliitika kaasamine 
uude Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
aitab kaasa ka suurte poliitikaeesmärkide 
saavutamisele, mis sätestati komisjoni 
3. märtsi 2010. aasta teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”
(Euroopa 2020. aasta strateegia) ning on 
vastavuses üldeesmärkidega suurendada 
Euroopa Liidu toimimise lepingus 
sätestatud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut. Ressursid tuleks 
eelkõige suunata Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ja sihtide saavutamisse, 
pöörates erilist tähelepanu tööhõivega 
ning vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja 
kliimamuutuste vastase võitlusega seotud 
eesmärkidele, ning tõhusust tuleks 
parandada suurema tulemustele 
keskendumise kaudu. Integreeritud 
merenduspoliitika kaasamine uude 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi aitab 
kaasa ka suurte poliitikaeesmärkide 
saavutamisele, mis sätestati komisjoni 
3. märtsi 2010. aasta teatises „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia”
(Euroopa 2020. aasta strateegia) ning on 
vastavuses üldeesmärkidega suurendada 
Euroopa Liidu toimimise lepingus 
sätestatud majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise,
jätkusuutliku ning ressursitõhusa 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamise 
ning tööhõive ja territoriaalse 

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud
jätkusuutliku ning ressursitõhusa 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamisega
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise
ning jätkusuutliku tööhõive,
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ühtekuuluvuse suurendamisega, päästes 
valla rannikualade ja sisevete kalanduse
kasvu- ja tööhõivepotentsiaali ning 
edendades kalandustegevuse 
mitmekesistamist teiste meremajanduse 
sektorite kaudu.

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse suurendamise abil, päästes 
valla rannikualade ja sisevete kalanduse
arengu- ja tööhõivepotentsiaali ning 
edendades kalandustegevuse 
mitmekesistamist teiste meremajanduse
jätkusuutlike sektorite kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse kasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning stabiilse 
ja tagatud õigustega tööhõive ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse kasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 85
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse kasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse kasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali, edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu ning 
parandades töötingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on 
tagada, et kalandus- ja vesiviljelustegevus 
aitab saavutada pikaajalisi jätkusuutlikke 
keskkonnatingimusi, mis on vajalikud 
majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks.
Lisaks peaks see toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid 
turgusid, tagama ressursside 
kättesaadavuse ning tarnete jõudmise 
tarbijani mõistliku hinna eest.

(8) Ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on 
tagada, et kalandus- ja vesiviljelustegevus 
aitab saavutada pikaajalisi jätkusuutlikke 
keskkonnatingimusi, mis on vajalikud 
majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks.
ÜKP peaks edendama kalandussektori
ajakohastamist ja jätkusuutlikku arengut, 
muutes selle sotsiaalselt ja majanduslikult 
elujõuliseks ning tagades kalavarude 
jätkusuutlikkuse, et varustada üldsust 
kalaga, tagada toiduga kindlustatus, 
säilitada kalurite töökohad ning 
parandada nende elutingimusi ning 
saavutada kalandusest kõige enam 
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sõltuvate rannikupiirkondade jätkusuutlik 
areng.

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu eelarvest tuleks ühise 
kalanduspoliitika ja integreeritud 
merenduspoliitika kulusid rahastada ühe 
fondi, Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi, kaudu – seda kas otseselt 
või liikmesriikide ja liidu koostöö raames.
Eelarve täitmist koostöös liikmesriikidega 
ei tohiks kohalduda vaid kalanduse, 
vesiviljeluse ja kohalikel vajadustel 
põhineva arengu toetamise meetmetele, 
vaid ka ühisele turukorraldusele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele 
makstavale hüvitisele, kontrollile ning 
andmekogumistegevusele. Otsest eelarve 
täitmist tuleks kohaldada teaduslikele 
nõuannetele, piirkondlikele 
kalandusorganisatsioonidele tehtavatele 
vabatahtlikele maksetele, 
nõuandekomisjonidele ja integreeritud 
merenduspoliitika rakendamise 
toimingutele. Täpsustada tuleks, mis tüüpi 
meetmeid võib Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist rahastada.

(12) Liidu eelarvest tuleks ühise 
kalanduspoliitika ja integreeritud 
merenduspoliitika kulusid rahastada ühe 
fondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi, kaudu – seda kas otseselt 
või liikmesriikide ja liidu koostöö raames.
Eelarve täitmist koostöös liikmesriikidega 
ei tohiks kohaldada vaid kalanduse, 
vesiviljeluse ja kalandusest kõige enam 
sõltuvate rannikualade kogukondade
arengu toetamise meetmetele, vaid ka 
ühisele turukorraldusele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele 
makstavale hüvitisele, kontrollile ning 
andmekogumistegevusele. Otsest eelarve 
täitmist tuleks kohaldada teaduslikele 
nõuannetele, piirkondlikele 
kalandusorganisatsioonidele tehtavatele 
vabatahtlikele maksetele, 
nõuandekomisjonidele ja integreeritud 
merenduspoliitika rakendamise 
toimingutele. Täpsustada tuleks, mis tüüpi 
meetmeid võib Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist rahastada.

Or. pt

Muudatusettepanek 88
Ole Christensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) [Ühise kalanduspoliitika määruse]
(edaspidi „ÜKP määrus”) artiklite 50 ja 51 
kohaselt peaks liidu rahalise toetuse 
saamine sõltuma sellest, kas liikmesriigid 
ja ettevõtjad järgivad ühist 
kalanduspoliitikat. Selle tingimuslikkuse 
eesmärk on peegeldada liidu kohustust 
tagada avalikes huvides mere bioloogiliste 
ressursside säilitamine ühise 
kalanduspoliitika raames, nagu sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 3.

(14) [Ühise kalanduspoliitika määruse]
(edaspidi „ÜKP määrus”) artiklite 50 ja 51 
kohaselt peaks liidu rahalise toetuse 
saamine sõltuma sellest, kas liikmesriigid 
ja ettevõtjad järgivad ühist 
kalanduspoliitikat. Selle tingimuslikkuse 
eesmärk on peegeldada liidu kohustust 
tagada avalikes huvides mere bioloogiliste 
ressursside säilitamine ühise 
kalanduspoliitika raames, samuti kõrge 
tööhõive taseme edendamise ja piisava 
sotsiaalse kaitse tagamisega seotud nõuete 
täitmine, nagu sätestatud vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklites 3 ja 9.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ühise kalanduspliitika eesmärkide 
saavutamist õõnestaks ka see, kui Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu antav 
liidu rahaline toetus makstaks välja 
liikmesriikidele, kes ei täida oma ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadega ette nähtud 
kohustusi, näiteks andmete kogumine ja 
kontrollikohustuse rakendamine. Lisaks 
sellele valitseb nende kohustuste täitmata 
jätmise korral oht, et liikmesriigid ei suuda 
tuvastada kõlbmatuid toetusesaajaid ega 
sobimatuid tegevusi.

(18) Ühise kalanduspliitika eesmärkide 
saavutamist õõnestaks ka see, kui Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu antav 
liidu rahaline toetus makstaks välja 
liikmesriikidele, kes ei täida oma ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadega ette nähtud 
kohustusi, näiteks andmete kogumine ja 
kontrollikohustuse rakendamine, sh 
tööinspektsioon, ning sotsiaal- ja 
tööõigusaktide järgimine. Lisaks sellele 
valitseb nende kohustuste täitmata jätmise 
korral oht, et liikmesriigid ei suuda 
tuvastada kõlbmatuid toetusesaajaid ega 
sobimatuid tegevusi.

Or. en



AM\908413ET.doc 11/43 PE492.837v01-00

ET

Muudatusettepanek 90
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liidu tegevus peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust või otsima 
võimalusi sellele tegevusele enda panuse 
andmiseks. Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist partnerlust 
tugevdada, korraldades eri tüüpi partnerite 
osalust, arvestades täielikult liikmesriikide 
institutsioonilist pädevust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele.
See partnerlus hõlmab piirkondlikke, 
kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, 
samuti teisi asjaomaseid organeid, kaasa 
arvatud neid, mis vastutavad keskkonna 
ning võrdõiguslikkuse edendamise eest 
meeste ja naiste, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ja muude pädevate 
asutuste vahel. Asjaomased partnerid 
peaksid olema kaasatud partnerluslepingute 
koostamisse, samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

(22) Liidu tegevus peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust või otsima 
võimalusi sellele tegevusele enda panuse 
andmiseks. Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist partnerlust 
tugevdada, korraldades eri tüüpi partnerite, 
sh sotsiaalpartnerite esindajate osalust, 
arvestades täielikult liikmesriikide 
institutsioonilist pädevust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele.
See partnerlus hõlmab piirkondlikke, 
kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, 
samuti teisi asjaomaseid organeid, kaasa 
arvatud neid, mis vastutavad keskkonna 
ning võrdõiguslikkuse edendamise eest 
meeste ja naiste, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ja muude pädevate 
asutuste vahel. Asjaomased partnerid 
peaksid olema kaasatud partnerluslepingute 
koostamisse, samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liidu tegevus peaks täiendama (22) Liidu tegevus peaks täiendama 
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liikmesriikide tegevust või otsima 
võimalusi sellele tegevusele enda panuse 
andmiseks. Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist partnerlust 
tugevdada, korraldades eri tüüpi partnerite 
osalust, arvestades täielikult liikmesriikide 
institutsioonilist pädevust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele.
See partnerlus hõlmab piirkondlikke, 
kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, 
samuti teisi asjaomaseid organeid, kaasa 
arvatud neid, mis vastutavad keskkonna 
ning võrdõiguslikkuse edendamise eest 
meeste ja naiste, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ja muude pädevate 
asutuste vahel. Asjaomased partnerid 
peaksid olema kaasatud partnerluslepingute 
koostamisse, samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

liikmesriikide tegevust või otsima 
võimalusi sellele tegevusele enda panuse 
andmiseks. Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist partnerlust 
tugevdada, korraldades eri tüüpi partnerite 
osalust, arvestades täielikult liikmesriikide 
institutsioonilist pädevust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele.
See partnerlus hõlmab piirkondlikke, 
kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, 
samuti teisi asjaomaseid organeid, kaasa 
arvatud kalandustööstust ning neid, mis 
vastutavad keskkonna ning 
võrdõiguslikkuse edendamise eest meeste 
ja naiste, majandus- ja sotsiaalpartnerite ja 
muude pädevate asutuste vahel.
Asjaomased partnerid peaksid olema 
kaasatud partnerluslepingute koostamisse, 
samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

Or. pt

Muudatusettepanek 92
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kalandustegevuse konkurentsivõime 
ja majandusarengu suurendamiseks on 
väga oluline ergutada innovatsiooni ja 
ettevõtlust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama
uuenduslikke tegevusi ja ettevõtluse 
arendamist.

(31) Tootjate kasumlikkuse ja 
kalandusettevõtjate sissetulekute
suurendamiseks on väga oluline ergutada
kalandustööstuse ajakohastamist ning 
jätkusuutlikku arengut. Seetõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama kalandussektori, sh 
väiksemahulise kalapüügi jätkusuutlikku 
arengut.

Or. pt
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Muudatusettepanek 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kalandustegevuse konkurentsivõime 
ja majandusarengu suurendamiseks on 
väga oluline ergutada innovatsiooni ja 
ettevõtlust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
uuenduslikke tegevusi ja ettevõtluse 
arendamist.

(31) Kalandustegevuse konkurentsivõime 
ja majandusarengu suurendamiseks on 
väga oluline ergutada innovatsiooni ja 
ettevõtlust. Ökoinnovatsiooniga püütakse 
parandada kalanduse pikaajalist 
ökoloogilist jätkusuutlikkust ning 
vähendada kalanduse mõju mere 
ökosüsteemidele. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
uuenduslikke tegevusi ja ettevõtluse 
arendamist, kui need on 
keskkonnasäästlikud, kohaldavad 
ettevaatuspõhimõtet ning kasutavad 
ökosüsteemipõhist lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Finantskriisist tingitud viimaste 
aastate keerulise majandusolukorra tõttu 
on paljudel noortel raskusi 
kalandussektorisse sisenemiseks vajaliku 
kapitali saamisega; seepärast tuleks 
EMKFi toetuste puhul keskenduda muu
hulgas sellele, et aidata noortel 
kalandussektorile ligi pääseda, toetades 
näiteks esmakordselt ettevõtluse 
alustajaid.



PE492.837v01-00 14/43 AM\908413ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 95
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada kalandus- ja 
merendustegevuste konkurentsivõimet ja 
majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
elukestvat õpet, koostööd teadlaste ja 
kalurite vahel, mis ergutab teadmiste 
levitamist, ning nõuandeteenuseid, mis 
aitavad parandada ettevõtjate üldist 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

(32) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada tootjate 
kasumlikkust ja kalandusettevõtjate 
sissetulekuid. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama noori, 
kes soovivad kalandussektorisse siseneda, 
kutseõpet, elukestvat õpet, koostööd 
teadlaste ja kalurite vahel, mis ergutab 
teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada 
ettevõtjate üldist tulemuslikkust ja
kasumlikkust.

Or. pt

Muudatusettepanek 96
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada kalandus- ja 
merendustegevuste konkurentsivõimet ja 
majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama
elukestvat õpet, koostööd teadlaste ja 
kalurite vahel, mis ergutab teadmiste 
levitamist, ning nõuandeteenuseid, mis 
aitavad parandada ettevõtjate üldist 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

(32) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada kalandus- ja 
merendustegevuste konkurentsivõimet ja 
majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama
meetmeid, mille eesmärk on tagada 
kvaliteetse alg- ja elukestva õppe 
kättesaadavus, ning koostööd teadlaste ja 
kalurite vahel, mis ergutab teadmiste 
levitamist, ning nõuandeteenuseid, mis 
aitavad parandada ettevõtjate üldist 
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tulemuslikkust ja konkurentsivõimet ning 
aitavad kaasa tegevuse keskkonnamõju 
vähendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) EMKF peaks toetama kohalikul 
tasandil jätkusuutlikku kalavarude 
majandamist ning rannikualade 
kogukondade arengut.

Or. pt

Muudatusettepanek 98
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Olles teadlik väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate kalurite nõrgast 
esindatusest sotsiaalses dialoogis, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama organisatsioone, mis seda dialoogi
sobivatel foorumitel edendavad.

(34) Arvestades sotsiaalse dialoogi 
nõrkust valdkondlikul tasandil, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama organisatsioone, mis seda dialoogi 
edendavad, et suurendada nende 
suutlikkust piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil ning tugevdada sektori 
huvide esindatust.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ole Christensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond mitmekesistamisele kaasa 
aitama, hõlmates ettevõtete käivitamist ja 
investeeringuid nende laevade 
moderniseerimiseks ning pakkudes lisaks 
asjakohast väljaõpet, et omandada 
kutseoskused asjakohases valdkonnas, mis 
ei kuulu kalandustegevuste hulka.

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond mitmekesistamisele kaasa 
aitama, hõlmates ettevõtete käivitamist ja 
investeeringuid nende laevade 
moderniseerimiseks ning pakkudes lisaks 
asjakohast väljaõpet, et omandada 
kutseoskused asjakohases valdkonnas, mis 
ei kuulu kalandustegevuste hulka.
Mitmekesistamismeetmetele antava 
EMKFi toetuse puhul tuleks pöörata 
erilist tähelepanu rannikualade 
kogukondade noorte olukorrale ja 
võimalustele.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
(ILO) peab kalandust võrreldes muude 
ametitega ohtlikuks ning kõnealuse 
organisatsiooni raames on sõlmitud ja 
vastu võetud erinevaid konventsioone ja 
soovitusi, mille eesmärk on kalurite 
korralike töötingimuste edendamine. 
Sellistes konventsioonides ja soovitustes 
sisalduvad põhimõtted peaksid olema 
EMKFi vahendite kasutamise üle 
otsustamisel põhikriteerium.
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Or. en

Muudatusettepanek 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Pardal tervise ja ohutusvajaduste 
täitmise tagamiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
investeeringuid, mis hõlmavad ohutust ja 
hügieeni pardal.

(36) Pardal tervise ja ohutusvajaduste 
täitmise tagamiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama ainult
investeeringuid, mis hõlmavad ohutust ja 
hügieeni pardal, laevade puhul, mis 
tegutsevad püügipiirkondades, mille 
puhul on tõendatud, et liigset 
püügivõimsust ei esine. Sellised 
investeeringud ei suurenda laeva 
suutlikkust kala püüda.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) [ÜKP määruse] artiklis 27 sätestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamise tulemusena ja 
liikmesriikide toetamiseks nende uute 
süsteemide rakendamisel peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma 
toetust, pidades silmas võimekuse loomist 
ning parimate tavade vahetamist.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 103
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma 
sektori konkurentsivõimelisemaks. Sellest 
tulenevalt võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks väljaspool 
kalandustegevust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid ja 
laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust. 
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 
sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

(38) Kalandusega seotud sektorites on 
vaja uusi karjäärivõimalusi. Seetõttu 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama mitmekesistamist ja töökohtade 
loomist, toetades ennekõike alustavaid 
ettevõtteid. 

Or. pt

Muudatusettepanek 104
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma 
sektori konkurentsivõimelisemaks. Sellest 
tulenevalt võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks väljaspool 
kalandustegevust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid ja 

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma 
sektori konkurentsivõimelisemaks. Sellest 
tulenevalt võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks väljaspool 
kalandustegevust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid ja 
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laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust.
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 
sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, millel on väike 
keskkonnamõju ja mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust.
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 
sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine.
On leitud, et liigne püügivõimsus on 
peamine ülepüügi põhjustaja. Seetõttu on 
ülitähtis kohandada liidu kalalaevastik 
olemasolevatele ressurssidele vastavaks.
Liigse püügivõimsuse kõrvaldamine 
riigiabi kaudu, näiteks ajutine või püsiv 
tegevuse lõpetamine ja lammutamiskavad, 
on osutunud ebaefektiivseks. Seetõttu 
toetab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond ülekantavate 
püügikontsessioonide loomist ja 
haldamist, mille eesmärk on vähendada 
liigset püügivõimsust ning suurendada 
asjaomaste tegevuste majandusarengut ja 
asjaomaste ettevõtjate kasumlikkust.

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine.
On leitud, et liigne püügivõimsus on 
peamine ülepüügi põhjustaja. Seetõttu on 
ülitähtis kohandada liidu kalalaevastik 
olemasolevatele ressurssidele vastavaks.
On oluline rõhutada, et liigse 
püügivõimsuse kõrvaldamine riigiabi 
kaudu, näiteks ajutine või püsiv tegevuse 
lõpetamine ja lammutamiskavad, on 
osutunud ebaefektiivseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 106
Inês Cristina Zuber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kuna liigne püügivõimsus on üks 
peamisi ülepüügi põhjustajaid, on tarvis 
rakendada meetmeid, et kohandada liidu 
kalalaevastik vastavaks olemasolevatele 
vahenditele; selles kontekstis peaks
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama ühise kalanduspoliitika liigset 
püügivõimsust vähendava 
haldusvahendina kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamist, parandamist ja 
haldamist.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 107
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Samamoodi peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond toetama kalapüügi mõju
vähendamist merekeskkonnale, eriti 
ökoinnovatsiooni edendamise, 
selektiivsemate vahendite ja varustuse ning 
meetmete kaudu, mille eesmärk on kaitsta 
ja taastada merekeskkonna bioloogilist 
mitmekesisust, ökosüsteeme ning nende 
pakutavaid teenuseid kooskõlas ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga 
2020. aastani.

(42) Samamoodi peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond toetama kalapüügi mõju
minimeerimist ja võimaluse korral 
kaotamist merekeskkonnale, eriti 
ökoinnovatsiooni edendamise, 
selektiivsemate vahendite ja varustuse ning 
meetmete kaudu, mille eesmärk on kaitsta 
ja taastada merekeskkonna bioloogilist 
mitmekesisust, ökosüsteeme ning nende 
pakutavaid teenuseid kooskõlas ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga 
2020. aastani ning saavutada tasemed, 
mida on vaja, et saavutada 2020. aastaks 
hea keskkonnaseisund, nagu on 
määratletud merestrateegia 
raamdirektiivis.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada
vesiviljelustegevuste konkurentsivõimet ja 
majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
elukestvat väljaõpet ja võrgustiku loomist, 
mis ergutab teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada
ettevõtjate üldist tulemuslikkust ja 
konkurentsivõimet.

(51) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada tootjate 
kasumlikkust ja vesiviljelusega seotud 
ettevõtjate sissetulekuid. Seega peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama elukestvat väljaõpet ja võrgustiku 
loomist, mis ergutab teadmiste levitamist, 
ning nõuandeteenuseid, mis aitavad 
parandada ettevõtjate üldist tulemuslikkust 
ja konkurentsivõimet.

Or. pt

Muudatusettepanek 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada 
vesiviljelustegevuste konkurentsivõimet ja 
majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
elukestvat väljaõpet ja võrgustiku loomist, 
mis ergutab teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada 
ettevõtjate üldist tulemuslikkust ja 
konkurentsivõimet.

(51) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada 
vesiviljelustegevuste konkurentsivõimet ja 
majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
elukestvat väljaõpet ja võrgustiku loomist, 
mis ergutab teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada
meetodeid keskkonnamõju 
vähendamiseks ning ettevõtjate üldist 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Kalanduspiirkondades peaks kohalikel 
vajadustel põhinev kohalik areng aitama 
kaasa uuenduslikele meetoditele, mis 
looksid majanduskasvu ja töökohti, eriti 
kalandustoodetele väärtuse lisamise ja 
kohaliku majanduse mitmekesistamise 
kaudu uute majandustegevuste, kaasa 
arvatud tegevuste suunas, mida pakuvad nn 
sinine kasv ja laialdasemad 
merendussektorid.

(56) Kalanduspiirkondades peaks kohalikel 
vajadustel põhinev kohalik areng aitama 
kaasa uuenduslikele ja kaasavatele
meetoditele, mis looksid jätkusuutlikku
majanduskasvu ning kvaliteetseid töökohti, 
eriti kalandustoodetele väärtuse lisamise ja 
kohaliku majanduse mitmekesistamise 
kaudu uute majandustegevuste, kaasa 
arvatud tegevuste suunas, mida pakuvad nn 
sinine kasv ja laialdasemad 
merendussektorid.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kalanduspiirkondade jätkusuutlik 
areng peaks andma panuse EL 2020. aasta 
eesmärkidele, milleks on edendada 
sotsiaalset kaasatust ja vaesuse 
vähendamist, soodustama kohalikul 
tasandil innovatsiooni ning aitama kaasa 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi 
saavutamisele, mis on Lissaboni lepingu 
prioriteet.

(57) Kalanduspiirkondade jätkusuutlik 
areng peaks andma panuse EL 2020. aasta 
eesmärkidele, milleks on edendada 
sotsiaalset kaasatust ja vaesuse 
vähendamist, soodustama kohalikul 
tasandil ökoinnovatsiooni ning aitama 
kaasa territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi 
saavutamisele, mis on Lissaboni lepingu 
prioriteet.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ole Christensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Kohalikel vajadustel põhinevat 
kohalikku arengut tuleks rakendada 
avaliku-, era- ja kodanikuühiskonna sektori 
esindajatest koosneva ning kohalikku 
ühiskonda õigesti peegeldavate kohalike 
partnerluste altpoolt tulevate algatuste 
kaudu; need kohalikud pooled sobivad 
kõige paremini integreeritud 
mitmesektoriliste kohaliku arengu 
strateegiate koostamiseks ja 
rakendamiseks, et täita kohalike 
kalanduspiirkondade vajadusi: kohalike 
tegevusrühmade esindatuse tagamiseks on 
oluline, et ühelgi huvirühmal ei oleks 
otsuseid tegevates organites üle 49 % 
hääleõigusest.

(58) Kohalikel vajadustel põhinevat 
kohalikku arengut tuleks rakendada 
avaliku-, era- ja kodanikuühiskonna sektori 
esindajatest, sh sotsiaalpartnerite 
esindajatest koosneva ning kohalikku 
ühiskonda õigesti peegeldavate kohalike 
partnerluste altpoolt tulevate algatuste 
kaudu; need kohalikud pooled sobivad 
kõige paremini integreeritud 
mitmesektoriliste kohaliku arengu 
strateegiate koostamiseks ja 
rakendamiseks, et täita kohalike 
kalanduspiirkondade vajadusi: kohalike 
tegevusrühmade esindatuse tagamiseks on 
oluline, et ühelgi huvirühmal ei oleks 
otsuseid tegevates organites üle 49 % 
hääleõigusest.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
peaks integreeritud merendusjuhtimise 
edendamist toetama kõikidel tasanditel, 
eriti heade tavade vahetuse ja 
merebasseinide strateegiate edasise 
arendamise ning rakendamise kaudu.
Nende strateegiate eesmärk on luua 
integreeritud raamistik, mis tegeleks 
Euroopa merebasseinide levinuimate 
probleemidega ning tugevdaks 
sidusrühmadevahelist koostööd, et 
maksimeerida liidu rahastamisvahendite ja 

(77) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
peaks integreeritud merendusjuhtimise 
edendamist toetama kõikidel tasanditel, 
eriti heade tavade vahetuse ja 
merebasseinide strateegiate edasise 
arendamise ning rakendamise kaudu.
Nende strateegiate eesmärk on luua 
integreeritud raamistik, mis tegeleks 
Euroopa merebasseinide levinuimate 
probleemidega ning tugevdaks 
sidusrühmadevahelist koostööd, et 
maksimeerida liidu rahastamisvahendite ja 
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fondide kasutamist ning aidata kaasa liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

fondide kasutamist ning aidata kaasa
keskkonnasäästlikkusele ning liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) EMKF peaks toetama ka säästvat 
majanduskasvu, tööhõivet, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet merendussektorites ja 
rannikupiirkondades. Eriti oluline on välja 
selgitada reguleerivad tõkked ja oskuste 
puudujäägid, mis takistavad kasvu 
tärkavates ja tulevastes merendussektorites, 
nagu ka tegevused, mis on suunatud 
tehnoloogilisse innovatsiooni tehtavate 
investeeringute soodustamisele, mis on 
vajalikud merendusliku ja mereäärse 
rakendusega ettevõtluspotentsiaali 
suurendamiseks.

(80) EMKF peaks toetama ka säästvat ja 
kaasavat majanduskasvu, tööhõivet,
paremaid elu- ja töötingimusi,
innovatsiooni ja konkurentsivõimet 
merendussektorites ja rannikupiirkondades.
Eriti oluline on välja selgitada reguleerivad 
tõkked ja oskuste puudujäägid, mis 
takistavad kasvu tärkavates ja tulevastes 
merendussektorites, nagu ka tegevused, 
mis on suunatud tehnoloogilisse 
innovatsiooni tehtavate investeeringute 
soodustamisele, mis on vajalikud 
merendusliku ja mereäärse rakendusega 
ettevõtluspotentsiaali suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles ning ühise 
kalanduspoliitika reformi rohelise raamatu 

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles ning ühise 
kalanduspoliitika reformi rohelise raamatu 
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järelduste vaimus tuleks EMKFi toetusest 
ilma jätta need ettevõtjad, kes ei täida ühise 
kalanduspoliitika eeskirju ja seavad 
eelkõige ohtu asjaomaste varude 
jätkusuutlikkuse ning tekitavad seega suure 
ohu mere bioloogiliste elusressursside 
säästvale kasutamisele, millega taastatakse 
ja hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikke tasemeid, ning ettevõtjad, kes on 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga. Liidu 
rahastamist ei tohiks üheski etapis, alates 
tegevuse valikust kuni selle rakendamiseni, 
kasutada ÜKP määruse eesmärkides 
sätestatud mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise avaliku huvi õõnestamiseks.

järelduste vaimus tuleks EMKFi toetusest 
ilma jätta need ettevõtjad, kes ei täida ühise 
kalanduspoliitika eeskirju ja seavad 
eelkõige ohtu asjaomaste varude 
jätkusuutlikkuse ning tekitavad seega suure 
ohu mere bioloogiliste elusressursside 
säästvale kasutamisele, millega taastatakse 
ja hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikke tasemeid, ning ettevõtjad, kes on 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga, samuti need, 
kes ei järgi ILO konventsiooni nr 188 ja 
soovituse nr 199 kohaseid töötingimusi.
Liidu rahastamist ei tohiks üheski etapis, 
alates tegevuse valikust kuni selle 
rakendamiseni, kasutada ÜKP määruse 
eesmärkides sätestatud mere bioloogiliste 
ressursside säilitamise avaliku huvi 
õõnestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „kalur” − liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes tegeleb kutselise kalapüügiga kalalaeva 
pardal, või liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes ilma laeva kasutamata tegeleb 
mereorganismide kutselise püügiga;

(6) „kalur” − liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes tegeleb kutselise kalapüügiga kalalaeva 
pardal, või liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes ilma laeva kasutamata tegeleb 
mereorganismide kutselise püügiga. Kui ei 
ole sätestatud teisiti, tähendab kalur nii 
kalalaeva omanikku kui ka laeval töötavat 
isikut, kellel on laevaomanikuga töösuhe.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine;

(a) jätkusuutliku kalanduse ja vesiviljeluse 
edendamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 118
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalanduspiirkondade tasakaalustatud 
ja kaasava territoriaalse arengu
edendamine;

(c) kalandusest kõige enam sõltuvate 
rannikupiirkondade jätkusuutliku arengu 
ja töökohtade loomise edendamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 119
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse,
töökohtade loomise edendamine ning
tööjõu liikuvuse toetamine ranniku- ja 
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest;

(a) majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse ja
töökohtade loomise edendamine ning 
kalapüügist ja vesiviljelusest sõltuvate 
ranniku- ja siseveekogukondade 
toetamine;

Or. pt
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Muudatusettepanek 120
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse, 
töökohtade loomise edendamine ning 
tööjõu liikuvuse toetamine ranniku- ja 
siseveekogukondades, mis sõltuvad 
kalapüügist ja vesiviljelusest;

(a) majanduskasvu, sotsiaalse kaasatuse, 
töökohtade loomise ja tööalase 
konkurentsivõime edendamine ning tööjõu 
liikuvuse toetamine ranniku- ja 
siseveekogukondades, mis sõltuvad 
kalapüügist ja vesiviljelusest, võttes 
arvesse haavatavate rühmade, nt naiste, 
vähemuste ja noorte olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muude sektorite 
kaudu ja merendusmajanduse kasv, 
sealhulgas kliimamuutuse mõjude 
vähendamine.

(b) kalandussektori toetamine ja
kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muude sektorite 
kaudu ja merendusmajanduse kasv, 
sealhulgas kliimamuutuse mõjude 
vähendamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 122
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muude sektorite 
kaudu ja merendusmajanduse kasv, 
sealhulgas kliimamuutuse mõjude 
vähendamine.

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muude sektorite 
kaudu, töökoha kaotanud kalurite liikuvus
ja merendusmajanduse kasv, sealhulgas 
kliimamuutuse mõjude vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Uuendusliku konkurentsivõimelise ja
teadmispõhise kalanduse soodustamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

(2) Uuendusliku teadmispõhise kalanduse 
soodustamine, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:

Or. pt

Muudatusettepanek 124
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalanduse, eriti väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavate laevade
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamine;

(b) tootjate kasumlikkuse ning kalanduse, 
eriti väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade elujõulisuse 
suurendamine ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamine;

Or. pt
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Muudatusettepanek 125
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uute kutseoskuste ja elukestva õppe 
arendamine;

(c) noorte julgustamine sellesse 
valdkonda tulema ning kutseõppe, uute 
kutseoskuste ja elukestva õppe 
arendamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 126
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Uuenduslike konkurentsivõimelise ja
teadmispõhise vesiviljeluse soodustamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

(3) Uuendusliku teadmispõhise 
vesiviljeluse soodustamine, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelusettevõtete, eelkõige väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtete
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine;

(b) tootjate kasumlikkuse ning
vesiviljelusettevõtete, eelkõige väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete elujõulisuse 
suurendamine;

Or. pt
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Muudatusettepanek 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) hea keskkonnaseisundi saavutamine, 
nagu on määratletud merestrateegia 
raamdirektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrolli ja rakendamise toetamine, 
institutsioonilise suutlikkuse tõstmine ja 
tõhus avalik haldus.

(b) kontrolli ja rakendamise toetamine, sh 
tööinspektsioon, institutsioonilise 
suutlikkuse tõstmine ja tõhus avalik haldus.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teadlaste ja kalurite vahelise 
partnerluse, koostöö ja dialoogi 
toetamine, et suurendada ühise 
kalanduspoliitika (ÜKP) osas asjaomaste 
sidusrühmade isevastutust.
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Or. en

Muudatusettepanek 131
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 4 esitatud 
põhimõtetele tagavad komisjon ja 
liikmesriigid koordineerimise ning 
vastastikuse täiendavuse nende toetuste 
vahel, mida antakse EMKFi poolt, liidu 
muudest poliitikavaldkondadest ja 
rahastamisvahenditest, sealhulgas määrus
(EÜ) nr [millega kehtestatakse keskkonna 
ja kliimamuutuse meetme raamprogramm
(raamprogramm LIFE)], ning liidu 
välistegevuse raames. Koordineerimine 
EMKFist ja raamprogrammist LIFE antava 
toetuse vahel saavutatakse eelkõige selliste 
tegevuste rahastamise edendamisega, mis 
täiendavad raamprogrammi LIFE alusel 
rahastatavaid integreeritud projekte ning 
raamprogrammis LIFE end tõestanud 
lahenduste, meetodite ja käsitusviiside 
kasutamise edendamisega.

Vastavalt [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 4 esitatud 
põhimõtetele tagavad komisjon ja 
liikmesriigid koordineerimise ning 
vastastikuse täiendavuse nende toetuste 
vahel, mida antakse EMKFi ja muude 
fondide poolt ühtekuuluvuspoliitika 
raames, liidu muudest 
poliitikavaldkondadest ja 
rahastamisvahenditest, sealhulgas määrus
(EÜ) nr [millega kehtestatakse keskkonna 
ja kliimamuutuse meetme raamprogramm
(raamprogramm LIFE)], ning liidu 
välistegevuse raames. Koordineerimine 
EMKFist ja raamprogrammist LIFE antava 
toetuse vahel saavutatakse eelkõige selliste 
tegevuste rahastamise edendamisega, mis 
täiendavad raamprogrammi LIFE alusel 
rahastatavaid integreeritud projekte ning 
raamprogrammis LIFE, eriti bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetses valdkonnas
end tõestanud lahenduste, meetodite ja 
käsitusviiside kasutamise edendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ettevõtjad, kes on rikkunud ILO 
konventsiooni nr 188 ja soovitust nr 199, 
mis käsitlevad töötingimusi 
kalandussektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Andrea Zanoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) investeeringud laevastikesse, mis 
tegutsevad liigsel püügivõimsusel.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse 4 535 000 000 eurot kalanduse, 
vesiviljeluse ja V jaotise I, II ja III 
peatükkide kohaste kalanduspiirkondade 
jätkusuutlikuks arenguks.

2. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse maksimaalselt 4 170 000 000 
eurot kalanduse, vesiviljeluse ja V jaotise 
I, II ja III peatükkide kohaste 
kalanduspiirkondade jätkusuutlikuks 
arenguks.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse 477 000 000 eurot artiklis 78 
viidatud kontrolli- ja 
rakendamismeetmetele.

3. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse vähemalt 600 000 000 eurot
artiklis 78 viidatud kontrolli- ja 
rakendamismeetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse 358 000 000 eurot artiklis 79 
viidatud andmekogumismeetmetele.

4. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse vähemalt 600 000 000 eurot
artiklis 79 viidatud 
andmekogumismeetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) tööhõive tase kalanduses ja 
vesiviljeluses,

(i) tööhõive tase kalandussektoris ja 
vesiviljeluses,

Or. pt
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Muudatusettepanek 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) käesoleva määruse artikli 38 lõike 1 
punktis d osutatud EMKFiga seotud liidu 
prioriteetides sisalduvate meetmete 
kooskõla NATURA 2000 tähtsuse 
järjekorda pandud tegevuskavadega, 
millele on viidatud nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse 
kohta) artikli 8 lõikes 4.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) projektide valikukriteeriumide kirjeldus; (f) projektide valikukriteeriumide kirjeldus, 
pidades esmatähtsaks projekte, mille 
eesmärk on kalanduse ja vesiviljeluse 
keskkonnamõju vähendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt o – alapunkt i – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang püügivõimsuse ja 
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püügivõimaluste vahelise tasakaalu 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on töötada välja 
või kasutusele võtta tehnika tasemega 
võrreldes uusi või oluliselt parendatud 
tooteid, uusi või parendatud protsesse, uusi 
või parendatud juhtimis- ja 
korraldussüsteeme.

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on töötada välja 
või kasutusele võtta tehnika tasemega 
võrreldes uusi või oluliselt parendatud 
tooteid, uusi või parendatud protsesse, uusi 
või parendatud juhtimis- ja 
korraldussüsteeme, tingimusel et sellised 
projektid aitavad kaasa [ÜKP määruse] 
artiklites 2 ja 3 osutatud eesmärkide 
täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elukestvat õpet, teadusteadmiste ja 
uuenduslike tavade levitamist ning uute 
erialaoskuste omandamist, eelkõige seoses 
mere ökosüsteemide jätkusuutliku 
haldamisega, tegevusega merendussektoris, 
innovatsiooni ja ettevõtlusega;

(a) sektorisse siseneda soovivaid noori, 
kutseõpet, elukestvat õpet, teadusteadmiste 
ja uuenduslike tavade levitamist ning uute 
erialaoskuste omandamist, eelkõige seoses 
mere ökosüsteemide jätkusuutliku 
haldamisega, tegevusega merendussektoris, 
innovatsiooni ja ettevõtlusega;

Or. pt
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Muudatusettepanek 143
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalureid ja teisi asjassepuutuvaid 
sidusrühmasid hõlmava sotsiaaldialoogi 
edendamist riigisisesel, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil.

(c) sotsiaalpartnerite esindajaid hõlmava 
sotsiaaldialoogi edendamist riigisisesel, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade moderniseerimist, et 
muuta nende sihtsotstarve 
kalandusväliseks tegevuseks.

(b) väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade moderniseerimist, et 
muuta nende sihtsotstarvet kalandust 
täiendavaks tegevuseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 145
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse kaluritele või 
kalalaevade omanikele.

2. Toetust antakse ainult sellistele
kaluritele või kalalaevade omanikele, kes 
tegutsevad püügipiirkondades, mille 
puhul valitseb püügivõimsuse ja 
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püügivõimaluste vahel tõendatud 
tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
ÜKP ülekantavate püügikontsessioonide 
toetamine
1. EMKF võib [ühtse kalanduspoliitika 
määruse] artikli 27 kohaste ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemide 
kehtestamiseks või muutmiseks toetada:
(a) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi loomiseks või toimimiseks 
vajalike tehniliste või haldusmeetmete 
kujundamist ja arendamist;
(b) sidusrühmade osalemist ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemide 
kujundamises ja arendamises;
(c) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide seiret ja hindamist;
(d) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide haldamist.
2. Lõike 1 punktide a, b ja c kohast toetust 
antakse ainult riiklikele asutustele. 
Käesoleva artikli lõike 1 punkti d kohast 
toetust antakse ühise kalanduspoliitika 
määruse artikli 28 lõike 4 alusel riiklikele 
asutustele, juriidilistele või füüsilistele 
isikutele või tunnustatud 
tootmisorganisatsioonidele, kes haldavad 
kokku kogutud ülekantavaid 
püügikontsessioone ühiselt.

Or. pt
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Muudatusettepanek 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib [ühise kalanduspoliitika 
määruse] artiklite 17 ja 21 kohaste 
kaitsemeetmete tõhusaks rakendamiseks 
toetada:

1. EMKF võib ühise kalanduspoliitika 
piirkonnastamise prioriteetide ning [ühise 
kalanduspoliitika määruse] artiklite 17 ja 
21 kohaste kaitsemeetmete tõhusaks 
rakendamiseks toetada:

Or. en

Muudatusettepanek 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) [ühise kalanduspoliitika määruse] 
artiklite 17 ja 21 tähenduses 
sidusrühmade osalemist kaitsemeetmete 
kujundamises ja rakendamises.

(b) sidusrühmade osalemist mitmeaastaste 
kavade kehtestamises ja loomises [ÜKP 
määruse] artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt 
ning [ühise kalanduspoliitika määruse] 
artiklite 17 ja 21 kohaste kaitsemeetmete 
kujundamises ja rakendamises.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendatakse uurimistööd 
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püügitavade, püüniste, kalavarude 
hindamise ja kalanduse poolt 
ökosüsteemile avalduva mõju valdkonnas, 
eesmärgiga minimeerida või hoida ära 
kalanduse kahjulikku mõju mereliikidele 
ja -elupaikadele;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) NATURA 2000 alade haldamine, 
taastamine ja seire kooskõlas nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta) ja kooskõlas 
nõukogu direktiiviga 82/43/EMÜ 
kehtestatud prioriteetse 
tegevusraamistikega;

(d) NATURA 2000 alade nimetamine, 
valimine ja loomine, samuti, haldamine, 
taastamine ja seire kooskõlas nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta) ja kooskõlas 
nõukogu direktiiviga 82/43/EMÜ 
kehtestatud prioriteetse 
tegevusraamistikega;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) merekaitsealade haldamine, taastamine 
ja seire eesmärgiga rakendada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

(e) merekaitsealade nimetamine, valimine 
ja loomine, samuti taastamine ja seire 
eesmärgiga rakendada Euroopa Parlamendi 
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2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 viidatud 
ruumilisi kaitsemeetmeid;

ja nõukogu direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 
lõikes 4 viidatud ruumilisi kaitsemeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevatele kaluritele, kes omavad 
aktiivsena registreeritud liidu kalalaeva ja 
kes on merel taotluse esitamise päevale 
eelneval kahel aastal tegutsenud vähemalt 
240 päeva. Lõike 1 punkti a kohasest 
toetusest ei maksta sissetulekutoetust 
ettevõtjatele, kes moodustavad osa liigsel 
püügivõimsusel tegutsevast laevastikust.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib kliimamuutuse mõjude 
vähendamiseks toetada:

1. EMKF võib toetada kliimamuutuse 
mõjude vähendamiseks ning ainult juhul, 
kui on tõendatud, et see ei suurenda 
kalalaeva suutlikkust kala püüda:

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 viidatud toetust antakse üksnes 
liidu kalalaevade omanikele, kes on 
taotluse esitamise päevale eelneval kahel 
aastal oma laevaga merel püügiga 
tegelenud vähemalt 60 päeva.

4. Lõikes 1 viidatud toetust antakse üksnes 
liidu kalalaevade omanikele, kelle laevad 
tegutsevad püügipiirkondades, mille 
puhul valitseb püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel tõendatud tasakaal 
ning kes on taotluse esitamise päevale 
eelneval kahel aastal oma laevaga merel 
püügiga tegelenud vähemalt 60 päeva.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elukestvat õpet, teaduslike teadmiste ja 
uuenduslike tavade levitamist ning uute 
erialaste oskuste omandamist 
vesiviljeluses;

(a) elukestvat õpet, teaduslike teadmiste ja 
uuenduslike tavade levitamist ning uute 
erialaste oskuste omandamist 
vesiviljeluses, mis aitavad kaasa tegevuse 
keskkonnamõju vähendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) peegeldavad laialdaselt oma strateegia (a) peegeldavad laialdaselt oma strateegia 
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keset ja piirkonna sotsiaal-majanduslikku 
koosseisu peamiste sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse kaudu, 
sealhulgas erasektor, avalik sektor ja 
kodanikuühiskond;

keset ja piirkonna sotsiaal-majanduslikku 
koosseisu peamiste sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse kaudu, 
sealhulgas erasektor, avalik sektor, 
kodanikuühiskond ja sotsiaalpartnerite 
esindajad;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagavad kalandus- ja vesiviljelussektori 
märkimisväärse esindatuse.

(b) tagavad kalandus- ja vesiviljelussektori 
märkimisväärse esindatuse, sh 
sotsiaalpartnerite esindajate näol.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalatööstuste ja vesiviljeluse tarneahela 
kõikides etappides lisandväärtuse tõstmine, 
töökohtade loomine ja innovatsiooni 
edendamine;

(a) kalatööstuste ja vesiviljeluse tarneahela 
kõikides etappides lisandväärtuse tõstmine, 
töökohtade loomine, noorte meelitamine 
kalandussektorisse ja innovatsiooni 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ole Christensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, 
sealhulgas merendusega seotud
kultuuripärand, edendamine 
kalanduspiirkondades;

(d) sotsiaalse heaolu, kaasamise ja 
kultuuripärandi, sealhulgas merendusega 
seotud kultuuripärandi edendamine 
kalanduspiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) erikontrolli ja täitemeetmetega ühise 
kalanduspoliitika raames;

(b) erikontrolli ja täitemeetmetega ühise 
kalanduspoliitika raames, sh 
tööinspektsiooniga;

Or. en


