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Tarkistus 77
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) kalastusalalla on valtava strateginen 
merkitys eri jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin sosioekonomiselle tilanteelle, 
kalataloustuotteiden yleiselle 
saatavuudelle sekä ravintotasapainolle. 
Kalastusala edistää merkittävästi 
rannikkoyhteisöjen sosioekonomista 
hyvinvointia, paikallista kehitystä, 
työllisyyttä, taloudellisen toiminnan ja 
työpaikkojen säilymistä ja/tai luomista 
toiminnan kaikissa vaiheissa, tuorekalan 
saatavuutta sekä paikallisten 
kulttuuriperinteiden säilymistä.

Or. pt

Tarkistus 78
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n 
tuki, joka ulottuu meren ja makean veden 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, 
hoitoon ja hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos 
kyseistä toimintaa harjoitetaan 
jäsenvaltioiden alueella tai unionin vesillä, 
myös kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivien ja niissä rekisteröityjen 
kalastusalusten toimesta, tai jos sitä 
harjoittavat unionin kalastusalukset tai 

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n 
tuki, joka ulottuu meren ja makean veden 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, 
hoitoon ja hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen, 
kalastuksesta eniten riippuvaisten 
rannikkoalueiden taloudelliseen 
toimintaan, jos kyseistä toimintaa 
harjoitetaan jäsenvaltioiden alueella tai 
unionin vesillä, myös kolmansien maiden 
lipun alla purjehtivien ja niissä 
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jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion 
ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen 
huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

rekisteröityjen kalastusalusten toimesta, tai 
jos sitä harjoittavat unionin kalastusalukset 
tai jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion 
ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen 
huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

Or. pt

Tarkistus 79
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tulevassa EMKR:ssa on otettava 
huomioon kokonaisuudessaan 
pienimuotoisen kalastuksen ongelmat ja 
erityistarpeet, sillä juuri tämäntyyppiset 
kalastuslaivastot käyttävät eniten 
työvoimaa saalisyksikköä kohden 
unionissa.

Or. pt

Tarkistus 80
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kalastajien oman vastuun 
lisäämiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta 
ja samalla sen asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja yleisen menestyksen 
parantamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
tutkijoiden ja kalastajien välistä 
kumppanuutta, yhteistyötä ja 
vuoropuhelua.
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Or. en

Tarkistus 81
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava 
yhdennettyyn meripolitiikkaan 
myönnettävä tuki, joka ulottuu 
koordinoitujen toimien ja päätöksenteon 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon 
valtamerten, merten, rannikkoalueiden ja 
merielinkeinojen suhteen täydentäen näihin 
vaikuttavia EU:n eri politiikanaloja, joita 
ovat erityisesti yhteinen kalastuspolitiikka, 
liikenne, teollisuus, alueellinen koheesio, 
ympäristö, energia ja matkailu. Olisi 
varmistettava, että eri alojen toimintalinjoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren ja 
Mustanmeren alueilla.

(4) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava 
yhdennettyyn meripolitiikkaan 
myönnettävä tuki, joka ulottuu 
koordinoitujen toimien ja päätöksenteon 
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon 
valtamerten, merten, rannikkoalueiden ja 
merielinkeinojen suhteen täydentäen näihin 
vaikuttavia EU:n eri politiikanaloja, joita 
ovat erityisesti yhteinen kalastuspolitiikka, 
liikenne, teollisuus, alueellinen koheesio, 
ympäristö, energia ja matkailu sekä 
vakituisten ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavien työpaikkojen luominen. 
Olisi varmistettava, että eri alojen 
toimintalinjoja hallinnoidaan 
johdonmukaisesti ja yhtenäisesti Itämeren, 
Pohjanmeren, Kelttienmeren, 
Biskajanlahden ja Iberian niemimaan 
rannikon sekä Välimeren ja Mustanmeren 
alueilla.

Or. pt

Tarkistus 82
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä Eurooppa 

(5) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä Eurooppa 
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2020 -strategia hyväksyttiin, unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia ja edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä. Voimavaroja olisi 
keskitettävä erityisesti Eurooppa 2020 
-tavoitteiden saavuttamiseen, ja 
vaikuttavuutta olisi parannettava 
kiinnittämällä enemmän huomiota 
tuloksiin. Yhdennetyn meripolitiikan 
sisällyttäminen uuteen EMKR:ään edistää 
myös 3 päivänä maaliskuuta 2010 
annetussa komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" , jäljempänä 
'Eurooppa 2020 strategia', esitettyjen 
tärkeimpien poliittisten tavoitteiden 
saavuttamista ja on linjassa 
perussopimuksessa vahvistettujen, 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion lisäämistä koskevien yleisten 
tavoitteiden kanssa.

2020 -strategia hyväksyttiin, unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia ja edistettävä samalla unionin 
sopusointuista kehitystä. Voimavaroja olisi 
keskitettävä erityisesti Eurooppa 2020 -
tavoitteiden saavuttamiseen, joista on 
erityisesti korostettava työllisyyteen ja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen 
liittyviä tavoitteita, ja vaikuttavuutta olisi 
parannettava kiinnittämällä enemmän 
huomiota tuloksiin. Yhdennetyn 
meripolitiikan sisällyttäminen uuteen 
EMKR:ään edistää myös 3 päivänä 
maaliskuuta 2010 annetussa komission 
tiedonannossa "Eurooppa 2020: Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia" , 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 strategia', 
esitettyjen tärkeimpien poliittisten 
tavoitteiden saavuttamista ja on linjassa 
perussopimuksessa vahvistettujen, 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion lisäämistä koskevien yleisten 
tavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 83
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen innovointia ja 
tietämykseen perustuvaa kalastusta ja 
vesiviljelyä kannustamalla sekä kestävän
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ja alueellisen koheesion lisäämiseen
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille.

työllisyyden ja alueellisen koheesion
varmistamiseen vapauttamalla rannikoilla 
ja sisämaassa sijaitsevien 
kalastusyhteisöjen kehitys- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille kestävän meritalouden aloille.

Or. en

Tarkistus 84
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille.

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä vakituisten 
ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen luomiseen ja alueellisen 
koheesion lisäämiseen vapauttamalla 
rannikoilla ja sisämaassa sijaitsevien 
kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille.

Or. pt
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Tarkistus 85
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille.

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille sekä työolojen 
parantamiseen.

Or. en

Tarkistus 86
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla luodaan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 
ympäristöedellytykset. Lisäksi sen avulla 
olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla luodaan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 
ympäristöedellytykset. YKP:n on 
edistettävä kalastusalan nykyaikaistamista 
ja kestävää kehitystä varmistamalla alan 
sosioekonomiset edellytykset ja 
kalavarojen kestävyys ja takaamalla 
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kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

kalataloustuotteiden yleinen saatavuus, 
elintarvikeomavaraisuus ja -turvallisuus, 
työpaikkojen säilyminen ja kalastajien 
elinolojen paraneminen sekä
varmistamalla kalastuksesta eniten 
riippuvaisten rannikkoalueiden kestävä 
kehitys.

Or. pt

Tarkistus 87
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan ja 
yhdennetyn meripolitiikan menot olisi 
rahoitettava unionin talousarviosta yhden 
rahaston eli EMKR:n kautta joko suoraan 
tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavan hallinnoinnin puitteissa.
Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia ei 
pitäisi soveltaa ainoastaan toimenpiteisiin, 
joilla tuetaan kalastusta, vesiviljelyä tai
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita, vaan myös yhteisiin 
markkinajärjestelyihin sekä syrjäisimmille 
alueille maksettaviin korvauksiin sekä 
valvonta- ja tiedonkeruutoimiin. Suoraa 
hallinnointia olisi sovellettava tieteelliseen 
neuvontaan, alueellisille kalastusjärjestöille 
maksettaviin vapaaehtoisiin 
rahoitusosuuksiin, neuvoa-antaviin 
toimikuntiin ja yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanotoimiin. Olisi täsmennettävä 
toimenpiteet, joita EMKR:stä voidaan 
rahoittaa.

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan ja 
yhdennetyn meripolitiikan menot olisi 
rahoitettava unionin talousarviosta yhden 
rahaston eli EMKR:n kautta joko suoraan 
tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavan hallinnoinnin puitteissa.
Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia ei 
pitäisi soveltaa ainoastaan toimenpiteisiin, 
joilla tuetaan kalastusta, vesiviljelyä tai
kalastuksesta eniten riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen kehittämistä, vaan 
myös yhteisiin markkinajärjestelyihin sekä 
syrjäisimmille alueille maksettaviin 
korvauksiin sekä valvonta- ja 
tiedonkeruutoimiin. Suoraa hallinnointia 
olisi sovellettava tieteelliseen neuvontaan, 
alueellisille kalastusjärjestöille 
maksettaviin vapaaehtoisiin 
rahoitusosuuksiin, neuvoa-antaviin 
toimikuntiin ja yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanotoimiin. Olisi täsmennettävä 
toimenpiteet, joita EMKR:stä voidaan 
rahoittaa.

Or. pt
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Tarkistus 88
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) [Yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen], jäljempänä 'YKP-
asetus', 50 ja 51 artiklan mukaisesti 
EMKR:stä maksettavan unionin 
rahoitustuen saamisen ehtona olisi oltava, 
että niin jäsenvaltiot kuin toimijat 
noudattavat YKP:n sääntöjä. Tämän 
ehdollisuuden on tarkoitus heijastaa 
unionin vastuuta varmistaa yleisen edun 
nimissä meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen osana YKP:tä, kuten SEUT-
sopimuksen 3 artiklassa määrätään.

(14) [Yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen], jäljempänä 'YKP-
asetus', 50 ja 51 artiklan mukaisesti 
EMKR:stä maksettavan unionin 
rahoitustuen saamisen ehtona olisi oltava, 
että niin jäsenvaltiot kuin toimijat 
noudattavat YKP:n sääntöjä. Tämän 
ehdollisuuden on tarkoitus heijastaa 
unionin vastuuta varmistaa yleisen edun 
nimissä meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen osana YKP:tä, sekä 
noudattaa vaatimuksia, jotka liittyvät 
korkean työllisyystason, ja riittävän 
sosiaalisen suojelun edistämiseen, kuten 
SEUT-sopimuksen 3 ja 9 artiklassa 
määrätään.

Or. en

Tarkistus 89
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista 
unionin rahoitustukea maksettaisiin 
jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n 
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 
kuten tiedonkeruuta ja 
valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. 
Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta 
jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että 

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista 
unionin rahoitustukea maksettaisiin 
jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n 
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 
kuten tiedonkeruuta ja 
valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa, 
mukaan lukien työpaikoilla tehtävät 
tarkastukset sekä sosiaali- ja 
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jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai 
toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia.

työlainsäädännön noudattaminen. 
Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta 
jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että 
jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai 
toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia.

Or. en

Tarkistus 90
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä 
olisi pyrittävä edistämään viimeksi 
mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon 
saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden 
välistä kumppanuutta olisi lujitettava 
erityyppisten kumppanien osallistumista 
koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin 
huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset 
valtuudet. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten ja 
vähemmistöryhmien asianmukaisen 
edustuksen varmistamiseen. Tämä 
kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia 
ja muita viranomaisia sekä muita asiaan 
kuuluvia elimiä, mukaan lukien 
ympäristöasioista sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä muut 
toimivaltaiset elimet. Asianomaiset 
kumppanit olisi otettava mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

(22) Unionin toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä 
olisi pyrittävä edistämään viimeksi 
mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon 
saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden 
välistä kumppanuutta olisi lujitettava 
erityyppisten kumppanien, 
työmarkkinaosapuolia edustavat järjestöt 
mukaan lukien, osallistumista koskevilla 
järjestelyillä ottaen tarkoin huomioon 
jäsenvaltioiden institutionaaliset valtuudet. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
naisten ja vähemmistöryhmien 
asianmukaisen edustuksen varmistamiseen. 
Tämä kumppanuus koskee alueellisia, 
paikallisia ja muita viranomaisia sekä 
muita asiaan kuuluvia elimiä, mukaan 
lukien ympäristöasioista sekä miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon edistämisestä 
vastaavat viranomaiset, talouselämän 
edustajat ja työmarkkinaosapuolet sekä 
muut toimivaltaiset elimet. Asianomaiset 
kumppanit olisi otettava mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Or. en
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Tarkistus 91
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä 
olisi pyrittävä edistämään viimeksi 
mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon 
saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden 
välistä kumppanuutta olisi lujitettava 
erityyppisten kumppanien osallistumista 
koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin 
huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset 
valtuudet. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten ja 
vähemmistöryhmien asianmukaisen 
edustuksen varmistamiseen. Tämä 
kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia 
ja muita viranomaisia sekä muita asiaan 
kuuluvia elimiä, mukaan lukien 
ympäristöasioista sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä muut 
toimivaltaiset elimet. Asianomaiset 
kumppanit olisi otettava mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

(22) Unionin toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä 
olisi pyrittävä edistämään viimeksi 
mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon 
saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden 
välistä kumppanuutta olisi lujitettava 
erityyppisten kumppanien osallistumista 
koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin 
huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset 
valtuudet. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten ja 
vähemmistöryhmien asianmukaisen 
edustuksen varmistamiseen. Tämä 
kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia 
ja muita viranomaisia sekä muita asiaan 
kuuluvia elimiä, mukaan lukien 
kalastusala, ympäristöasioista sekä 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämisestä vastaavat viranomaiset, 
talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä muut 
toimivaltaiset elimet. Asianomaiset 
kumppanit olisi otettava mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Or. pt

Tarkistus 92
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja (31) Tuottajien kannattavuuden ja 
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taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava innovatiivisia toimia ja 
yritystoiminnan kehittämistä.

kalastusalan ammattilaisten tulojen
lisäämiseksi on välttämätöntä edistää
kalastusalan nykyaikaistamista ja 
kestävää kehitystä. Sen vuoksi EMKR:stä 
olisi tuettava kalastusalan ja erityisesti 
pienimuotoisen kalastuksen kehittämistä.

Or. pt

Tarkistus 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja 
taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava innovatiivisia toimia ja 
yritystoiminnan kehittämistä.

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja 
taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Ekoinnovoinnin tavoitteena 
on parantaa kalastustoimien pitkän ajan 
ekologista kestävyyttä ja vähentää 
kalastuksen vaikutuksia 
meriekosysteemeille. Sen vuoksi 
EMKR:stä olisi tuettava innovatiivisia 
toimia ja yritystoiminnan kehittämistä 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja 
ennalta varautumisen periaatetta ja 
ekosysteemipohjaista lähestymistapaa 
soveltaen.

Or. en

Tarkistus 94
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Talouskriisistä johtuvan viime
vuosien taloudellisen epävakauden takia 
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monet nuoret ovat kohdanneet vaikeuksia 
saada rahoitusta aloittaakseen toiminnan 
kalastusalalla. EMKR:n tuella olisi sen 
vuoksi keskityttävä auttamaan nuoria 
pääsemään mukaan kalastusalalle 
esimerkiksi tukemalla ensimmäisten 
yritysten perustamista.

Or. en

Tarkistus 95
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 
merellä tapahtuvan toiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä 
yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää tuottajien 
kannattavuuden ja kalastusalan 
ammattilaisten tulojen lisäämiseksi.
EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava
nuorten tuloa alalle, ammatillista 
koulutusta, elinikäistä oppimista, 
tutkijoiden ja kalastajien välistä 
yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kannattavuutta.

Or. pt

Tarkistus 96
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 
merellä tapahtuvan toiminnan 

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 
merellä tapahtuvan toiminnan 
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kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä 
yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava toimia, joilla 
pyritään takaamaan pääsy laadukkaan 
perusopetuksen ja elinikäisen oppimisen 
piiriin, tutkijoiden ja kalastajien välistä 
yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä ja 
vähentämään toiminnan 
ympäristövaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 97
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) EMKR:stä olisi tuettava 
kalastuksen kestävää paikallista hoitoa ja 
rannikkoyhteisöjen kehitystä.

Or. pt

Tarkistus 98
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ottaen huomioon pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavien 
kalastajien vähäinen osallistuminen 
sosiaaliseen vuoropuheluun EMKR:stä 
olisi tuettava organisaatioita, jotka 
edistävät kyseistä vuoropuhelua sopivilla 
foorumeilla.

(34) Ottaen huomioon alan sisäisen 
sosiaalisen vuoropuhelun heikkouden,
EMKR:stä olisi tuettava organisaatioita, 
jotka edistävät kyseistä vuoropuhelua, 
kehittämään valmiuksiaan alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla ja 
vahvistamaan alan intressien edustusta.
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Or. en

Tarkistus 99
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja 
kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja 
kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.
EMKR:n tuessa monipuolistamistoimille 
olisi myös kiinnitettävä erityishuomiota 
rannikkoyhteisöjen nuorten tilanteeseen 
ja mahdollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 100
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Kansainvälisen työjärjestön ILOn 
mukaan kalastus on muihin verrattuna 
vaarallinen ammatti ja ILOssa on tehty 
useita yleissopimuksia ja annettu useita 
suosituksia kalastajien asianmukaisten 
työolojen edistämiseksi. Näiden 
yleissopimusten ja suositusten periaatteita 
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olisi pidettävä keskeisinä perusteina 
EMKR:n varojen käytöstä päätettäessä.

Or. en

Tarkistus 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 
terveys- ja turvallisuustarpeisiin 
vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 
ja hygieniaoloihin aluksilla.

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 
terveys- ja turvallisuustarpeisiin 
vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
vain sellaisia investointeja, jotka liittyvät 
turvallisuuteen ja hygieniaoloihin aluksilla, 
jotka toimivat kalastuksessa, jossa 
ylikapasiteettia ei todistetusti ole. Näillä 
investoinneilla ei lisätä aluksen 
kalastuskykyä.

Or. en

Tarkistus 102
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) [YKP-asetuksen] 27 artiklassa 
esitettyjen siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien perustamisen 
johdosta ja jäsenvaltioiden tukemiseksi 
kyseisten uusien järjestelmien 
täytäntöönpanossa EMKR:stä olisi 
myönnettävä tukea valmiuksien 
kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamiseen.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 103
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä.
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista 
kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 
yritysten perustamista ja alusten 
siirtämistä pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen ulkopuoliseen 
merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä 
viimeinen toiminto vaikuttaa 
asianmukaiselta, sillä pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavat 
kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
soveltamisalaan.

(38) On luotava uusia 
työllistymismahdollisuuksia 
kalastustoimintaan liittyville aloille.
EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava 
monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä erityisesti 
tukemalla yritysten perustamista.

Or. pt

Tarkistus 104
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä.
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. 
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
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olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista 
kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 
yritysten perustamista ja alusten siirtämistä 
pienimuotoisen rannikkokalastuksen 
ulkopuoliseen merellä tapahtuvaan 
toimintaan. Tämä viimeinen toiminto 
vaikuttaa asianmukaiselta, sillä 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavat kalastusalukset eivät kuulu 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien soveltamisalaan.

olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista 
kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 
yritysten perustamista ja alusten siirtämistä 
pienimuotoisen rannikkokalastuksen 
ulkopuoliseen merellä tapahtuvaan 
toimintaan, jonka ympäristövaikutukset 
ovat pienet. Tämä viimeinen toiminto 
vaikuttaa asianmukaiselta, sillä 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavat kalastusalukset eivät kuulu 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 105
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 
olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 
tärkeää mukauttaa unionin kalastuslaivasto 
käytettävissä oleviin resursseihin.
Ylikapasiteetin poistaminen julkisella 
tuella, jollaisia ovat esimerkiksi 
kalastustoiminnan väliaikainen tai pysyvä 
lopettaminen ja romutusohjelmat, on 
osoittautunut tehottomaksi. EMKR:stä 
tuetaan sen vuoksi siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamista ja hallinnointia tavoitteena 
ylikapasiteetin vähentäminen sekä 
asianomaisten toimijoiden lisääntynyt 
taloudellinen tuloksellisuus ja 
kannattavuus.

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 
olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 
tärkeää mukauttaa unionin kalastuslaivasto 
käytettävissä oleviin resursseihin. On 
tärkeää painottaa, että ylikapasiteetin 
poistaminen julkisella tuella, jollaisia ovat 
esimerkiksi kalastustoiminnan väliaikainen 
tai pysyvä lopettaminen ja 
romutusohjelmat, on osoittautunut 
tehottomaksi.

Or. pt
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Tarkistus 106
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Koska ylikapasiteetti on yksi 
suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista, on tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä unionin kalastuslaivaston 
mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 
resursseihin. Tässä yhteydessä EMKR:stä 
olisi tuettava sellaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamista, muuttamista ja 
hallinnointia, jotka otetaan yhteisessä 
kalastuspolitiikassa käyttöön 
ylikapasiteetin vähentämisen 
hallinnointivälineinä.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 107
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi 
tuettava kalastuksesta meriympäristöön 
aiheutuvien vaikutusten vähentämistä 
erityisesti edistämällä ekoinnovointia, 
valikoivampia pyydyksiä ja välineitä, sekä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on meren 
biologisen monimuotoisuuden ja merten 
ekosysteemien sekä niiden tarjoamien 
palvelujen suojelu ja ennallistaminen 
vuoteen 2020 ulottuvan biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian mukaisesti.

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi 
tuettava kalastuksesta meriympäristöön 
aiheutuvien vaikutusten minimointia ja 
mahdollisuuksien mukaan poistamista
erityisesti edistämällä ekoinnovointia, 
valikoivampia pyydyksiä ja välineitä, sekä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on meren 
biologisen monimuotoisuuden ja merten 
ekosysteemien sekä niiden tarjoamien 
palvelujen suojelu ja ennallistaminen 
vuoteen 2020 ulottuvan biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
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strategian mukaisesti, ja saavuttamalla 
tasot, joita vaaditaan hyvän ympäristön 
tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 
mennessä, kuten 
meristrategiapuitedirektiivissä on 
määritelty.

Or. en

Tarkistus 108
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
oppimista ja verkottumista, joka edistää 
tietämyksen levittämistä, sekä 
neuvontapalveluja, jotka auttavat 
parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää tuottajien 
kannattavuuden ja vesiviljelytoimintaan 
kytkeytyneiden ammatinharjoittajien 
tulojen lisäämiseksi. EMKR:stä olisi sen 
vuoksi tuettava elinikäistä oppimista ja 
verkottumista, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

Or. pt

Tarkistus 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
oppimista ja verkottumista, joka edistää 

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
oppimista ja verkottumista, joka edistää 
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tietämyksen levittämistä, sekä 
neuvontapalveluja, jotka auttavat
parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

tietämyksen levittämistä, sekä 
neuvontapalveluja, jotka auttavat 
parantamaan menetelmiä, joilla pyritään 
vähentämään ympäristövaikutuksia sekä
toimijoiden yleistä tuloksellisuutta ja 
kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 110
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa 
paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi edistettävä 
innovatiivisia lähestymistapoja, jotka 
luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti 
lisäämällä kalastustuotteiden arvoa ja 
monipuolistamalla paikallista taloutta kohti 
uusia elinkeinoja, mukaan lukien ns. 
sinisen kasvun ja laajempien merialojen 
tarjoamat elinkeinot.

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa 
paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi edistettävä 
innovatiivisia ja osallistavia 
lähestymistapoja, jotka luovat kestävää 
kasvua ja laadukkaita työpaikkoja, 
erityisesti lisäämällä kalastustuotteiden 
arvoa ja monipuolistamalla paikallista 
taloutta kohti uusia elinkeinoja, mukaan 
lukien ns. sinisen kasvun ja laajempien 
merialojen tarjoamat elinkeinot.

Or. en

Tarkistus 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Kalastusalueiden kestävän kehityksen 
pitäisi vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden 
edistämistä ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden toteutumiseen sekä edistää 

(57) Kalastusalueiden kestävän kehityksen 
pitäisi vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden 
edistämistä ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden toteutumiseen sekä edistää 
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paikallistason innovointia ja alueellisen 
koheesion tavoitetta, joka on yksi 
Lissabonin sopimuksen keskeisistä 
prioriteeteista.

paikallistason ekoinnovointia ja alueellisen 
koheesion tavoitetta, joka on yksi 
Lissabonin sopimuksen keskeisistä 
prioriteeteista.

Or. en

Tarkistus 112
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet olisi pantava 
täytäntöön noudattaen alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa käyttämällä 
paikallisia kumppanuuksia, jotka 
muodostuvat julkisen ja yksityisen sektorin 
sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista ja 
kuvastavat asianmukaisesti 
paikallisyhteisöä; näillä paikallisilla 
toimijoilla on parhaat edellytykset laatia ja 
panna täytäntöön yhdennettyjä monialaisia 
paikallisia kehitysstrategioita, jotka 
vastaavat paikallisten kalastusalueiden 
tarpeita; paikallisten toimintaryhmien 
edustavuuden kannalta on tärkeää 
varmistaa, ettei yhdenkään yksittäisen 
eturyhmän osuus ole yli 49 prosenttia 
päätöksentekoelimen äänimäärästä.

(58) Paikallisyhteisöjen omat 
kehittämishankkeet olisi pantava 
täytäntöön noudattaen alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa käyttämällä 
paikallisia kumppanuuksia, jotka 
muodostuvat julkisen ja yksityisen sektorin 
sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista, 
työmarkkinaosapuolia edustavat järjestöt 
mukaan lukien, ja kuvastavat 
asianmukaisesti paikallisyhteisöä; näillä 
paikallisilla toimijoilla on parhaat 
edellytykset laatia ja panna täytäntöön 
yhdennettyjä monialaisia paikallisia 
kehitysstrategioita, jotka vastaavat 
paikallisten kalastusalueiden tarpeita; 
paikallisten toimintaryhmien edustavuuden 
kannalta on tärkeää varmistaa, ettei 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ole 
yli 49 prosenttia päätöksentekoelimen 
äänimäärästä.

Or. en
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Tarkistus 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden 
yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä 
kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden 
käytänteiden vaihtojen ja 
merialuestrategioiden edelleen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. 
Kyseisten strategioiden tavoitteena on 
luoda yhdennetyt puitteet Euroopan 
merialueiden yhteisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen 
yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin 
rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla ja 
edistettäisiin unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden 
yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä 
kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden 
käytänteiden vaihtojen ja 
merialuestrategioiden edelleen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. 
Kyseisten strategioiden tavoitteena on 
luoda yhdennetyt puitteet Euroopan 
merialueiden yhteisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen 
yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin 
rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla ja 
edistettäisiin ympäristön kestävyyttä
unionin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 114
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 
kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja 
rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää 
tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen 
puutteet, jotka hidastavat kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
kasvua, sekä toimet, joilla pyritään 
edistämään mereen ja merenkulkuun 
liittyvien sovellusten 
liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 
kestävää ja osallistavaa talouskasvua, 
työllisyyttä, elin- ja työolosuhteiden 
parantamista, innovaatiota ja 
kilpailukykyä merialoilla ja 
rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää 
tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen 
puutteet, jotka hidastavat kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
kasvua, sekä toimet, joilla pyritään 
edistämään mereen ja merenkulkuun 
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tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

liittyvien sovellusten 
liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 
tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

Or. en

Tarkistus 115
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 
kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 
vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 
EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 
olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 
YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti 
kyseisten kantojen kestävyyden ja 
uhkaavat täten vakavasti meren elollisten 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina, ja varsinkin 
toimijat, jotka osallistuvat laittomaan, 
ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään 
(IUU) kalastukseen. Unionin rahoitusta ei 
pitäisi missään vaiheessa, alkaen toimen 
valinnasta sen täytäntöönpanoon asti, 
käyttää YKP-asetuksen tavoitteissa 
mainitun, meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen liittyvän yleisen edun 
vahingoittamiseksi.

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 
kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 
vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 
EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 
olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 
YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti
kyseisten kantojen kestävyyden ja 
uhkaavat täten vakavasti meren elollisten 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina, ja varsinkin 
toimijat, jotka osallistuvat laittomaan, 
ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään 
(IUU) kalastukseen ja jotka eivät noudata 
ILOn yleissopimuksen nro. 188 ja 
suosituksen nro. 199 mukaisia 
työolosuhteita. Unionin rahoitusta ei pitäisi 
missään vaiheessa, alkaen toimen 
valinnasta sen täytäntöönpanoon asti, 
käyttää YKP-asetuksen tavoitteissa 
mainitun, meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen liittyvän yleisen edun 
vahingoittamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 116
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'kalastajalla' henkilöä, jonka jäsenvaltio 
katsoo harjoittavan ammattikalastusta 
kalastusta harjoittavalla kalastusaluksella 
tai jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan 
meren eliöiden ammattimaista korjuuta 
ilman alusta;

(6) 'kalastajalla' henkilöä, jonka jäsenvaltio 
katsoo harjoittavan ammattikalastusta 
kalastusta harjoittavalla kalastusaluksella 
tai jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan 
meren eliöiden ammattimaista korjuuta 
ilman alusta; jollei toisin mainita, 
kalastajalla tarkoitetaan sekä aluksen 
omistajaa että aluksella työskentelevää 
henkilöä, joka on työsuhteessa aluksen 
omistajaan;

Or. en

Tarkistus 117
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely;

a) kestävä kalatalous ja vesiviljely;

Or. pt
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Tarkistus 118
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalueiden tasapainoinen ja 
osallistava alueellinen kehittäminen;

c) kalastuksesta eniten riippuvaisten 
rannikkoalueiden kestävä kehittäminen ja 
työllistäminen;

Or. pt

Tarkistus 119
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) taloudellisen kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen sekä työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen kalastuksesta ja vesiviljelystä 
riippuvaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä;

a) taloudellisen kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen kalastuksesta ja vesiviljelystä 
riippuvaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä;

Or. pt

Tarkistus 120
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) taloudellisen kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen sekä työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen kalastuksesta ja vesiviljelystä 
riippuvaisissa rannikko- ja 

a) taloudellisen kasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja työpaikkojen luomisen ja 
työllistettävyyden edistäminen sekä 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen 
kalastuksesta ja vesiviljelystä 
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sisämaayhteisöissä; riippuvaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä ottaen samalla 
huomioon haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien, kuten naisten, 
vähemmistöjen ja nuorten tilanne;

Or. en

Tarkistus 121
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen 
muille meritalouden aloille ja meritalouden 
kasvu, mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
hillitseminen.

b) kalatalousalan tukeminen ja
kalastustoimintojen monipuolistaminen 
muille meritalouden aloille ja meritalouden 
kasvu, mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
hillitseminen.

Or. pt

Tarkistus 122
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen 
muille meritalouden aloille ja meritalouden 
kasvu, mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
hillitseminen.

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen 
muille meritalouden aloille, työttömiksi 
jääneiden palkattujen kalastajien 
liikkuvuus ja meritalouden kasvu, mukaan 
lukien ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Or. en
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Tarkistus 123
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen 
edistäminen keskittymällä seuraaville 
aloille:

(2) Innovatiivisen ja tietämykseen 
perustuvan kalastuksen edistäminen 
keskittymällä seuraaville aloille:

Or. pt

Tarkistus 124
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastuksen, erityisesti pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen ja turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen;

b) tuottajien kannattavuuden ja
kalastuksen, erityisesti pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 
elinkelpoisuuden parantaminen ja 
turvallisuuden tai työolojen parantaminen;

Or. pt

Tarkistus 125
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen;

c) nuorten kalastusalalle tulon 
edistäminen ja ammatillisen koulutuksen,
uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen 
oppimisen kehittäminen;
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Or. pt

Tarkistus 126
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan vesiviljelyn 
edistäminen keskittymällä seuraaville 
aloille:

(3) Innovatiivisen ja tietämykseen 
perustuvan vesiviljelyn edistäminen 
keskittymällä seuraaville aloille:

Or. pt

Tarkistus 127
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-
yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen;

b) tuottajien kannattavuuden ja
vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten 
elinkelpoisuuden parantaminen;

Or. pt

Tarkistus 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 41 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ympäristön hyvän tilan 
saavuttaminen 
meristrategiapuitedirektiivissä 
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määritellyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 129
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvonnan ja täytäntöönpanon 
valvonnan tukeminen, institutionaalisten 
valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon 
edistäminen.

b) valvonnan ja täytäntöönpanon 
valvonnan tukeminen, mukaan lukien 
työpaikoilla tehtävät tarkastukset, 
institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

Or. en

Tarkistus 130
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tutkijoiden ja kalastajien välisen 
kumppanuuden, yhteistyön ja 
vuoropuhelun tukeminen asianomaisten 
sidosryhmien vastuun lisäämiseksi 
yhteisestä kalastuspolitiikasta.

Or. en
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Tarkistus 131
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen
(EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen 
periaatteiden lisäksi komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja 
täydentävyyden niiden tukien välillä, joita 
myönnetään EMKR:stä, muiden unionin 
toimintalinjojen ja rahoitusvälineiden 
perusteella, mukaan lukien [ympäristö- ja 
ilmastoimien puiteohjelman perustamisesta
(LIFE-puiteohjelma)] annettu asetus (EU) 
N:o […], ja unionin ulkoisten toimien 
puitteissa. EMKR:stä ja LIFE-
puiteohjelmasta myönnettävän tuen 
koordinointi on toteutettava erityisesti 
edistämällä sellaisten toimien rahoitusta, 
joilla täydennetään LIFE-puiteohjelmasta 
rahoitettavia yhdennettyjä hankkeita, sekä 
edistämällä LIFE-puiteohjelmassa 
hyväksyttyjen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen
(EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen 
periaatteiden mukaisesti komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja 
täydentävyyden niiden tukien välillä, joita 
myönnetään EMKR:stä ja muista 
koheesiopolitiikan rahastoista sekä
muiden unionin toimintalinjojen ja 
rahoitusvälineiden perusteella, mukaan 
lukien [ympäristö- ja ilmastoimien 
puiteohjelman perustamisesta (LIFE-
puiteohjelma)] annettu asetus (EU) N:o 
[…], ja unionin ulkoisten toimien 
puitteissa. EMKR:stä ja LIFE-
puiteohjelmasta myönnettävän tuen 
koordinointi on toteutettava erityisesti 
edistämällä sellaisten toimien rahoitusta, 
joilla täydennetään LIFE-puiteohjelmasta 
rahoitettavia yhdennettyjä hankkeita, sekä 
edistämällä LIFE-puiteohjelmassa ja 
etenkin Luonnon monimuotoisuus -
painopistealueessa hyväksyttyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 132
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimijat, jotka ovat rikkoneet 
kalastusalan työoloista tehtyä ILOn 
yleissopimusta nro. 188 ja suositusta 
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nro. 199.

Or. en

Tarkistus 133
Andrea Zanoni

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

Komission teksti Tarkistus

f a) ylikapasiteetilla toimiviin laivastoihin 
tehtävät investoinnit.

Or. en

Tarkistus 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista
4 535 000 000 euroa osoitetaan 
kalastuksen, vesiviljelyn ja 
kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 
V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista
yhteensä enintään 4 170 000 000 euroa 
osoitetaan kalastuksen, vesiviljelyn ja 
kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 
V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista
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477 000 000 euroa osoitetaan 78 artiklassa 
tarkoitettuihin valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 
toimenpiteisiin.

yhteensä vähintään 600 000 000 euroa 
osoitetaan 78 artiklassa tarkoitettuihin 
valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa 
koskeviin toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista
358 000 000 euroa osoitetaan 79 artiklassa 
tarkoitettuihin tiedonkeruutoimenpiteisiin.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista
yhteensä vähintään 600 000 000 euroa 
osoitetaan 79 artiklassa tarkoitettuihin 
tiedonkeruutoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 137
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kalastus- ja vesiviljelyalan 
työllisyystaso;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt
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Tarkistus 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

d a ) tämän asetuksen 38 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen 
EMKR:ää koskevien unionin 
prioriteettien mukaisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen Natura 2000 -verkoston 
toimintajärjestystä koskevien puitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 139
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus hankkeiden valintaperusteista; f) kuvaus hankkeiden valintaperusteista, 
siten, että etusijalle asetetaan hankkeet, 
joilla pyritään vähentämään kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnan 
ympäristövaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– arvio kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisestä 
tasapainosta.

Or. en

Tarkistus 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä.

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä sillä 
edellytyksellä, että näillä hankkeilla 
edistetään [YKP-asetuksen] 2 ja 
3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteutumista.

Or. en
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Tarkistus 142
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 
levittämiseen sekä uusien ammatillisten 
taitojen hankintaan, jotka liittyvät 
erityisesti meriekosysteemien kestävään 
hoitoon, merialalla toteutettaviin toimiin, 
innovointiin ja yrittäjyyteen;

a) nuorten kalastusalalle tulon 
edistämiseen, ammatilliseen 
koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, 
tieteellisen tiedon ja innovatiivisten 
käytänteiden levittämiseen sekä uusien 
ammatillisten taitojen hankintaan, jotka 
liittyvät erityisesti meriekosysteemien 
kestävään hoitoon, merialalla toteutettaviin 
toimiin, innovointiin ja yrittäjyyteen;

Or. pt

Tarkistus 143
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla kalastajien ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kesken.

c) sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla työmarkkinaosapuolia edustavien 
järjestöjen kesken.

Or. en

Tarkistus 144
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pienimuotoista rannikkokalastusta b) pienimuotoista rannikkokalastusta 
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harjoittaviin kalastusaluksiin tehtäviin 
jälkiasennuksiin niiden siirtämiseksi
muuhun käyttöön kuin 
kalastustoimintaan.

harjoittaviin kalastusaluksiin tehtäviin 
jälkiasennuksiin niiden siirtämiseksi
kalastustoimintaa täydentäviin 
toimintoihin.

Or. pt

Tarkistus 145
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaista tukea myönnetään kalastajille 
tai kalastusalusten omistajille.

2. Tällaista tukea myönnetään ainoastaan
kalastajille tai kalastusalusten omistajille, 
jotka toimivat kalastuksessa, jossa 
vallitsee todistetusti tasapaino 
kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välillä.

Or. en

Tarkistus 146
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia 

koskeviin järjestelmiin
1. [YKP:stä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamiseksi tai muuttamiseksi 
EMKR:n tukea voidaan myöntää
a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
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järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun 
ja kehittämiseen;
b) sidosryhmien osallistumiseen 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;
c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien seurantaan ja arviointiin;
d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien hallinnointiin.
2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan viranomaisille. 
Tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään 
viranomaisille, oikeushenkilöille tai 
luonnollisille henkilöille tai tunnustetuille 
tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 
yhdistettyjen siirrettävien 
kalastusoikeuksien kollektiiviseen 
hallinnointiin yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 
28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 17 ja 21 artiklan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden tehokkaan 
toteuttamisen varmistamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää

1. YKP:n alueellistamista koskevien 
painopisteiden ja [Yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
17 ja 21 artiklan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden tehokas 
täytäntöönpano edellyttää, että EMKR:n 
tukea voidaan myöntää
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Or. en

Tarkistus 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen 
säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen]
9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
monivuotisten suunnitelmien ja 17 ja 21 
artiklassa tarkoitettujen 
säilyttämistoimenpiteiden vahvistamiseen 
ja laatimiseen.

Or. en

Tarkistus 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sellaisen kalastusmenetelmiä, 
pyydyksiä, kalakantojen arviointia ja 
kalastustoiminnasta ekosysteemille 
aiheutuvia vaikutuksia koskevia 
tutkimuksia, joilla pyritään minimoimaan 
tai välttämään kalastuksen haitalliset 
vaikutukset merten eliölajeille ja 
elinympäristöille.

Or. en
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Tarkistus 150
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Natura 2000 -alueiden hoito, 
ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 
1992 annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla 
vahvistettujen toimintajärjestystä 
koskevien puitteiden mukaisesti;

d) Natura 2000 -alueiden nimeäminen, 
valinta ja vahvistaminen sekä hoito, 
ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 
1992 annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla 
vahvistettujen toimintajärjestystä 
koskevien puitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 151
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) merten suojelualueiden hoito, 
ennallistaminen ja seuranta ottaen 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen;

e) merten suojelualueiden nimeäminen, 
valinta ja vahvistaminen sekä hoito, 
ennallistaminen ja seuranta ottaen 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen;

Or. en
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Tarkistus 152
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaista tukea myönnetään 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, jotka omistavat 
aktiiviseksi rekisteröidyn unionin 
kalastusaluksen ja ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 240 
päivän ajan hakemuksen jättämispäivää 
edeltävinä kahtena vuotena. Edellä olevan 
1 kohdan a alakohdan mukainen tuki ei 
saa olla myöskään tulotukea toimijoille, 
jotka ovat osa ylikapasiteetilla toimivaa 
laivastoa.

Or. en

Tarkistus 153
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillitsemiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

1. Ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillitsemiseksi ja vain jos voidaan 
osoittaa, että se ei johda kalastusaluksen 
kalastuskapasiteetin lisääntymiseen,
EMKR:n tukea voidaan myöntää

Or. en
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Tarkistus 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 
unionin kalastusalusten omistajille, joiden 
alukset ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän 
ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä 
kahtena vuotena.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 
unionin kalastusalusten omistajille, joiden 
alukset toimivat kalastuksessa, jossa on 
osoitettu vallitsevan kalastuskapasiteetin 
ja kalastusmahdollisuuksien välinen 
tasapaino ja jotka ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän 
ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä 
kahtena vuotena.

Or. en

Tarkistus 155
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 
levittämiseen sekä uusien ammatillisten 
taitojen hankintaan vesiviljelyalalla;

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 
levittämiseen sekä toiminnan 
ympäristövaikutuksia vähentävien uusien 
ammatillisten taitojen hankintaan 
vesiviljelyalalla;

Or. en
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Tarkistus 156
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvastettava tarkoin strategiansa 
painopisteitä ja alueen sosioekonomista 
koostumusta varmistamalla tärkeimpien 
sidosryhmien tasapainoinen edustus, 
yksityinen ja julkinen sektori sekä 
kansalaisyhteiskunta mukaan lukien;

a) kuvastettava tarkoin strategiansa 
painopisteitä ja alueen sosioekonomista 
koostumusta varmistamalla tärkeimpien 
sidosryhmien tasapainoinen edustus, 
yksityinen ja julkinen sektori, 
kansalaisyhteiskunta ja 
työmarkkinaosapuolia edustavat järjestöt
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 157
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava kalastus- ja 
vesiviljelyalojen merkittävä edustus.

b) varmistettava kalastus- ja 
vesiviljelyalojen merkittävä edustus, 
työmarkkinaosapuolia edustavat järjestöt 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 158
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvon lisääminen, työpaikkojen 
luominen ja innovoinnin edistäminen 

a) arvon lisääminen, työpaikkojen 
luominen, nuorten houkutteleminen 
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kalastus- ja vesiviljelyalan toimitusketjun 
kaikissa vaiheissa;

kalastusalalle ja innovoinnin edistäminen 
kalastus- ja vesiviljelyalan toimitusketjun 
kaikissa vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 159
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
kulttuuriperinnön vaaliminen 
kalastusalueilla, merellinen kulttuuriperintö 
mukaan lukien;

d) sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden 
ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
kalastusalueilla, merellinen kulttuuriperintö 
mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 160
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) YKP:n mukaiset valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
erityistoimenpiteet;

b) YKP:n mukaiset valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevat 
erityistoimenpiteet, mukaan lukien 
työpaikoilla tehtävät tarkastukset;

Or. en


