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LÜHISELGITUS

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) on ELi uus vahend ühise kalanduspoliitika 
ja integreeritud kalanduspoliitika rahastamiseks aastatel 2014–2020. 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond on osa strateegiast „Euroopa 2020” ning see peab 
panustama liidu ühiste eesmärkide saavutamisse kolme juhtalgatuse läbi: i) ressursitõhus 
Euroopa, ii) innovatiivne liit ja iii) uute oskuste ja töökohtade tegevuskava.

Laiemas mõistes on EMKF osa ühtekuuluvuspoliitikast, jagades muude fondidega ühiseid 
eesmärke ja prioriteete, pidades silmas olemasolevate vahendite integreeritud kasutamise 
edendamist.

Komisjoni määruse ettepaneku eesmärk on EMKF-le suurema sotsiaalse mõõtme lisamine.
Määruse tekstis on olemas erinevad osad, mis sellele suunale viitavad ning millele võib lisada 
teisigi.

EMKF peab ergutama töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust, eelkõige 
kalandussektorist sõltuvates kogukondades, võimaldades samuti tegevuste mitmekesistamist 
muude kalandussektorite suunas.

EMKF peab seetõttu edendama inimkapitali ja soodustama mitmekesistamist, võimaldades 
kohalikel kogukondadel omandada oskusi, mis on vajalikud uute tegevuste alustamiseks 
teistes merendussektorites. Tuleks sätestada, et EMKF võib samuti rahastada vahendeid ja 
tegevusi vajaliku konkurentsi ette nägemiseks.

Teine väga oluline aspekt, mida fond peab rahaliselt panustama, on kalastajate ja muude 
kalandussektori töötajate tervis ning turvalisus, seda pardal, individuaalsetesse varustustesse 
või infrastruktuurideesse tehtavate investeeringute, nagu ka tervishoiu- ja turvalisuse alase 
koolituse kaudu.

Komisjoni ettepanekus tunnustab EMKF esimest korda abikaasade, enamasti naiste, tähtsat 
osa, mida nad tihti perekondlikes kalandustegevustes täidavad. Nad võivad muu hulgas saada 
abi EMKFi koolitustoetustest, eriti ettevõtluse ja ärijuhtimisega seotud oskuste omandamisel.
Lisaks tuleb ergutada kalurite abikaasade osalust sotsiaalses dialoogis ning osalusel põhineva 
lähenemisviisi juhtudel.

Innovatsiooniks nähakse ette eriabi; on oluline selgitada, et kõnealune abi peab hõlmama 
sotsiaalset innovatsiooni, pidades silmas uusi lahendusi sotsiaalsetele probleemidele.

EMKFi võib kasutada osalusel põhineva lähenemisviisi tugevdamiseks, pidades silmas 
kalanduspiirkondade jätkusuutlikku arengut ning selles osas on oluline rõhutada, et kõik 
huvipooled peavad otsuste tegemisel olema esindatud.

MUUDATUSETTEPANEKUD



PE491.019v01-00 4/36 PA\903834ET.doc

ET

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) On oluline meelde tuletada, et ELi 
poliitikate määratlemisel ja rakendamisel 
seoses ühise kalanduspoliitika, 
integreeritud merenduspoliitika ja 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondi 
reformiga, võtab liit arvesse nõudeid, mis 
on seotud kõrgema tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise ja hariduse, koolituse ning 
inimeste tervise kaitse kõrgema tasemega, 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9.

Or. es

Muudatusettepanek 2
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 
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 

(5) Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 
17. juuni 2010. aasta järeldustega, millega 
võeti vastu Euroopa 2020. aasta strateegia, 
peaksid liit ja liikmesriigid viima ellu 
arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu, edendades samal ajal liidu 
harmoonilist arengut. Ressursid tuleks 
eelkõige suunata Euroopa 2020. aasta 
eesmärkide ja sihtide saavutamisse, mille 
seast tulevad esile tööhõive, vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud eesmärgid, ning tõhusust tuleks 
parandada suurema tulemustele 
keskendumise kaudu. Integreeritud 
merenduspoliitika kaasamine uude 
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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.

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. es

Muudatusettepanek 3
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 tööhõive 
ja majandusliku, sotsiaalse ning 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, innovatsioonil ja 
teadmistel põhineva kalanduse ja 
vesiviljeluse soodustamise, jätkusuutliku 
ning ressursitõhusa kalanduse ja 
vesiviljeluse edendamisel, päästes valla 
rannikualade ja sisevete kalanduse kasvu-
ja tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liit peaks fondi kõikides 
rakendamisetappides võtma eesmärgiks 
kaotada ebavõrdsus ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust, samuti võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.

(7) Liit peaks üldtingimuste määramisel 
fondi kõikides planeerimis- ja 
rakendamisetappides võtma eesmärgiks 
kaotada ebavõrdsus ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust, samuti võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 5
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, et 
tagada kalandussektoris tegutsejatele 
rahuldav elatustase, eesmärgiga peatada 
kalapüügist sõltuvate paljude ranniku- ja 
siseveekogukondade kadumise tendents, 
lisades kalandusele ja sellega seotud 
tegevustele väärtust ning edendades 
muude merendusmajandussektorite 
mitmekesisust. Lisaks peaks see toetama 
tootlikkuse kasvu, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

Or. es

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20



PA\903834ET.doc 7/36 PE491.019v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et parandada koordineeritust ja 
ühtlustada nende fondide rakendamist, mis 
annavad toetust ühtekuuluvuspoliitika 
raames, nimelt Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 
ja Ühtekuuluvusfond, maaelu arengu 
fondid, nimelt Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD), ja 
merendus- ja kalandussektori fondid, 
nimelt Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond (EMKF), on [määruses (EL) 
nr […], millega kehtestatakse 
ühissätted][11] kehtestatud kõikidele neile 
fondidele (ÜSRi fondid) ühissätted (ÜSRi 
fondid). Lisaks käesolevale määrusele 
hõlmab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond ühise kalanduspoliitika ja 
integreeritud merenduspoliitika iseärasuste 
tõttu erisätteid.

(20) Selleks et parandada koordineeritust ja 
ühtlustada nende fondide rakendamist, mis 
annavad toetust ühtekuuluvuspoliitika 
raames, nimelt Euroopa Regionaalarengu 
Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 
ja Ühtekuuluvusfond, maaelu arengu 
fondid, nimelt Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD), ja 
merendus- ja kalandussektori fondid, 
nimelt Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond (EMKF), on [määruses (EL) 
nr […], millega kehtestatakse ühissätted] 
kehtestatud kõikidele neile fondidele 
(ÜSRi fondid) ühissätted (ÜSRi fondid).
Samuti on oluline rõhutada, et fonde võib 
kasutada täiendavalt selleks, et saavutada 
tulemuslikult ELi ühtekuuluvuspoliitika 
ja Euroopa 2020. aasta strateegia 
prioriteete; selles suhtes on oluline välja 
tuua Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi 
vaheline sünergia, et jõuda oluliste 
eesmärkideni seoses tööhõivega ja 
vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemisega. Lisaks käesolevale määrusele 
hõlmab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond ühise kalanduspoliitika ja 
integreeritud merenduspoliitika iseärasuste 
tõttu erisätteid.

Or. es

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tulevase Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi suurust arvestades ning 
proportsionaalsuspõhimõtte valguses on 
[ühissätete] määruses tehtud erand seoses 
strateegilise kavandamisega seotud 

(21) Tulevase Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi suurust arvestades ning 
proportsionaalsuspõhimõtte valguses on 
[ühissätete] määruses tehtud erand seoses 
strateegilise kavandamisega seotud 
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sätetega, seega peaks nüüdsest peale 
sidusrühmade konsultatsioon toimuma 
vähemalt kaks korda programmitöö 
perioodi jooksul, kuid selle korraldamine 
kord aastas ei ole kohustuslik, kuna see 
asetaks nii komisjonile kui ka 
liikmesriikidele liigse halduskoorma.

sätetega, seega peaks nüüdsest peale 
sidusrühmade konsultatsioon toimuma 
vähemalt kolm korda programmitöö 
perioodi jooksul, kuid selle korraldamine 
kord aastas ei ole kohustuslik, kuna see 
asetaks nii komisjonile kui ka 
liikmesriikidele liigse halduskoorma.

Or. es

Muudatusettepanek 8
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) Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni, liikmesriikide 
valitsuste ja eri tüüpi partnerite vahelist 
partnerlust tugevdada, korraldades 
asjaomaste tegurite osalust, arvestades 
täielikult liikmesriikide institutsioonilist 
pädevust. 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. Võttes 
arvesse kalandussektori eripära, tuleks 
kindlustada erinevaid alasektoreid ning 
piirkondlikke tasandeid, teaduslikke 
uurimusorganisatsioone ja 
kalandussektori kohaliku tegevuse 
rühmade riiklikke ja piirkondlikke 
võrgustikke esindavate majanduslike ja 
sotsiaalpartnerite osalus. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele.
Asjaomased partnerid peaksid olema 
kaasatud partnerluslepingute koostamisse, 
samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.
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Or. es

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Lihtsustamise eesmärki silmas pidades 
peaks kõikide Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tegevuste, mis kuuluvad 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise alla, kaasa arvatud kontroll ja 
andmekogumine, aluseks olema üksainus 
rakenduskava liikmesriigi kohta olenevalt 
selle riiklikust struktuurist. Programmitöö 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020. Iga liikmesriik 
peaks koostama üheainsa rakenduskava.
Igas programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia selliste sihtide saavutamiseks, 
mis seonduvad Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond liidu prioriteetidega, ning 
meetmete valik. Kavandamine peaks olema 
vastavuses liidu prioriteetidega, kuid samal 
ajal peavad need olema kohandatud 
kohaliku kontekstiga ning täiendama teisi 
liidu poliitikavaldkondi, eriti maaelu 
arengu poliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat.

(26) Lihtsustamise eesmärki silmas pidades 
peaks kõikide Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tegevuste, mis kuuluvad 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise alla, kaasa arvatud kontroll ja 
andmekogumine, aluseks olema üksainus 
rakenduskava liikmesriigi kohta olenevalt 
selle riiklikust struktuurist. Programmitöö 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020. Iga liikmesriik 
peaks koostama üheainsa rakenduskava.
Igas programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia selliste sihtide saavutamiseks, 
mis seonduvad Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond liidu prioriteetidega, ning 
meetmete valik. Kavandamine peaks olema 
vastavuses liidu prioriteetidega, kuid samal 
ajal peavad need olema kohandatud 
kohaliku kontekstiga ning täiendama teisi 
liidu poliitikavaldkondi, eriti maaelu 
arengu poliitikat ja majandusliku, 
sotsiaalse ning piirkondliku 
ühtekuuluvuse poliitikat.

Or. es

Muudatusettepanek 10
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 

(31) Kalandustegevuse konkurentsivõime 
ja majandusarengu suurendamiseks on 
väga oluline ergutada innovatsiooni, 
sealhulgas sotsiaalset innovatsiooni ja 
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Merendus- ja Kalandusfond toetama 
uuenduslikke tegevusi ja ettevõtluse 
arendamist.

ettevõtlust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
uuenduslikke tegevusi ja ettevõtluse 
arendamist.

Or. es

Muudatusettepanek 11
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 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

Or. es

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tunnustades rolli, mida mängivad 
väikesemahulises rannapüügis füüsilisest 
isikust ettevõtjatest kalurite abikaasad, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama nende ametialast arengut 
parandavat väljaõpet ja suhtlusvõrgustike 
loomist, andes neile vahendid, et täita 
paremini oma traditsioonilisi abistavaid 
ülesandeid.

(33) Tunnustades rolli, mida mängivad 
väikesemahulises rannapüügis füüsilisest 
isikust ettevõtjatest kalurite abikaasad, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama nende ametialast arengut 
parandavat elukestvat väljaõpet ja 
suhtlusvõrgustike loomist, andes neile 
vahendid, et täita paremini oma 
traditsioonilisi abistavaid ülesandeid või 
osaleda kalandustegevuse 
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mitmekesistamises.

Or. es

Muudatusettepanek 13
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) Olles teadlik väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate kalurite nõrgast 
esindatusest sotsiaalses dialoogis, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama organisatsioone, mis seda dialoogi 
sobivatel foorumitel edendavad ning 
sektori huvide esindamist tugevdaksid.

Or. es

Muudatusettepanek 14
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 
konkurentsi ennetamisele ja asjakohasele 
väljaõppele, et omandada kutseoskused 
asjakohases valdkonnas, mis ei kuulu 
kalandustegevuste hulka.

Or. es
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Tuleb meelde tuletada, et 
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon peab 
kalandust võrreldes muude ametitega 
ohtlikuks ning kõnealuse organisatsiooni 
raames on sõlmitud ja vastu võetud 
erinevaid lepinguid ja soovitusi, mille 
eesmärgiks on korralike töötingimuste 
edendamine kaluritele.

Or. es

Muudatusettepanek 16
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 ning sektori 
töötingimuste parandamist silmas pidades 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama investeeringuid, mis hõlmavad 
ohutust ja hügieeni pardal.

Or. es

Muudatusettepanek 17
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 

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma 
sektori konkurentsivõimelisemaks. Tuleks 
teha mõjuhinnang kalandussektori 
tööstandardite kohta ja võib tekkida 
vajadus uuteks karjäärivõimalusteks 
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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.

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.

Or. es

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Olles teadlik kalasadamate, 
lossimiskohtade ja varjualuste tähtsusest, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama asjaomaseid investeeringuid, eriti 
energiatõhususe, keskkonnakaitse ja 
lossitud kalandustoodete kvaliteedi 
suurendamiseks ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks.

(44) Olles teadlik kalasadamate, 
lossimiskohtade ja varjualuste tähtsusest, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama asjaomaseid investeeringuid, eriti 
energiatõhususe, keskkonnakaitse ja 
lossitud kalandustoodete kvaliteedi 
suurendamiseks, tervise, ohutuse ning 
töötingimuste parandamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kooskõlas komisjoni vastu võetud 
Euroopa vesiviljeluse säästva arengu 
strateegia, ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide ja Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks Euroopa Merendus- ja 

(46) Kooskõlas komisjoni vastu võetud 
Euroopa vesiviljeluse säästva arengu 
strateegia, ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide ja Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks Euroopa Merendus- ja 
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Kalandusfond toetama keskkondlikult, 
majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutliku 
vesiviljelusmajanduse arendamist.

Kalandusfond toetama keskkondlikult, 
majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutliku 
vesiviljelusmajanduse arendamist, mis 
tagaks kvaliteetse tööhõive kõrgema 
taseme.

Or. es

Muudatusettepanek 20
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 
tegevusi, mille eesmärgiks on alg- ja
elukestvale õppele juurdepääsu tagamine, 
mis ergutab teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada 
ettevõtjate üldist tulemuslikkust ja 
konkurentsivõimet.

Or. es

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Arvestades, et kohalikel vajadustel 
põhinev lähenemisviis kohalikule arengule 
on mitme aasta jooksul tõestanud oma 
kasulikkust kalanduste ja maapiirkondade 
arendamise edendamisel, võttes täielikult 
arvesse mitme sektori vajadusi sisemise 
arengu järele, tuleks tulevikus selle 
toetamist jätkata ja tugevdada.

(55) Arvestades, et kohalikel vajadustel 
põhinev lähenemisviis kohalikule arengule 
on mitme aasta jooksul tõestanud oma 
kasulikkust kalanduste ja maapiirkondade 
arendamise edendamisel, võttes täielikult 
arvesse mitme sektori vajadusi sisemise 
arengu ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 
tagamise järele, tuleks tulevikus selle 
toetamist jätkata ja tugevdada.
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Or. es

Muudatusettepanek 22
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 majanduskasvu ja 
jätkusuutlikke 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. es

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) 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.

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

Or. es
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Muudatusettepanek 24
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 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, kõikide poolte 
osaluseks ja kohaliku arengu strateegiate 
läbipaistvuse tagamiseks on oluline, et 
ühelgi huvirühmal ei oleks otsuseid 
tegevates organites üle 49% hääleõigusest.

Or. es

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Selle lähenemisviisi oluline tunnus on 
partnerlustevaheline võrkude loomine.
Koostöö nende kohalike partnerluste vahel 
on oluline arengu soodustamise vahend, 
mille Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
peaks kättesaadavaks tegema.

(59) Selle lähenemisviisi oluline tunnus on 
partnerlustevaheline võrkude loomine.
Koostöö nende kohalike partnerluste vahel 
on oluline arengu soodustamise vahend, 
mille Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
peaks edendama ja kättesaadavaks tegema.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Kalanduspiirkondade toetamist 
EMKFi kaudu tuleks koordineerida teiste 
liidu fondide ellu viidavate kohalike 
arengute toetamisega, mis peaks hõlmama 
kõiki kohalike arengustrateegiate 
ettevalmistamise ja rakendamise aspekte 
ning kohalike tegevusrühmade tegevust, 
nagu ka kohaliku piirkonna oskuste 
arendamise ja kohaliku partnerluse töös 
hoidmise kulusid.

(60) Kalanduspiirkondade toetamist 
EMKFi kaudu tuleks koordineerida teiste 
liidu fondide, eriti Euroopa Sotsiaalfondi 
tööhõive ja sotsiaalse kaasamise asjus ellu 
viidavate kohalike arengute toetamisega, 
mis peaks hõlmama kõiki kohalike 
arengustrateegiate ettevalmistamise ja 
rakendamise aspekte ning kohalike 
tegevusrühmade tegevust, nagu ka 
kohaliku piirkonna oskuste arendamise ja 
kohaliku partnerluse töös hoidmise kulusid.

Or. es

Muudatusettepanek 27
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 
fondide kasutamist ning aidata kaasa liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

(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 
fondide kasutamist ning panustada 
tööhõivesse ja liidu majanduslikku, 
sotsiaalsesse ja territoriaalsesse 
ühtekuuluvusesse.

Or. es
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Muudatusettepanek 28
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 
majanduskasvu, kvaliteetset 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.

Or. es

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
peaks olema täiendav ja sidus 
olemasolevate ning tulevaste 
rahastamisvahenditega, mille liit ja 
liikmesriigid riiklikul ja riiklikust tasandist 
allpool tasandil avaldavad, et edendada 
ookeanide, merede ja rannikualade kaitset 
ning säästvat kasutamist, aidata soodustada 
tõhusamat koostööd liikmesriikide ja nende 
ranniku-, saare- ja äärepoolseimate 
piirkondade vahel ning võtta arvesse 
prioriseerimist ning riiklike ja kohalike 
projektide edenemist. Fond on kooskõlas 
teiste liidu poliitikatega, mis võivad 
hõlmata merelist mõõdet, eriti Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi 
ja teadusuuringute ja energiapoliitika 

(81) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
peaks olema täiendav ja sidus 
olemasolevate ning tulevaste 
rahastamisvahenditega, mille liit ja 
liikmesriigid riiklikul ja riiklikust tasandist 
allpool tasandil avaldavad, et edendada 
jätkusuutlikku majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut; ookeanide, merede ja 
rannikualade kaitset ning säästvat 
kasutamist, aidata soodustada tõhusamat 
koostööd liikmesriikide ja nende ranniku-, 
saare- ja äärepoolseimate piirkondade 
vahel ning võtta arvesse prioriseerimist 
ning riiklike ja kohalike projektide 
edenemist. Fond on kooskõlas teiste liidu 
poliitikatega, mis võivad hõlmata merelist 
mõõdet, eriti Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
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programmiga Horisont 2020. Sotsiaalfondi ja teadusuuringute ja 
energiapoliitika programmiga Horisont 
2020.

Or. es

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalanduspiirkondade ja sisevete 
kalapüügi jätkusuutlik areng

(c) jätkusuutliku arengu strateegiad, 
tööhõive kasv ja kalanduspiirkondade ja 
sisevete kalapüügi sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tõhustamine,

Or. es

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine;

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine ning 
kvaliteetse tööhõive kõrgema taseme 
soodustamine; 

Or. es

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalanduspiirkondade tasakaalustatud ja 
kaasava territoriaalse arengu edendamine;

(c) kalanduspiirkondade tasakaalustatud ja 
kaasava territoriaalse arengu ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamine;
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Or. es

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamine järgmiste eesmärkide kaudu:

1) Tööhõive ja majandusliku, sotsiaalse 
ning territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamine järgmiste eesmärkide kaudu:

Or. es

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – punkt 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, 
kvaliteetsete töökohtade loomise 
edendamine ning tööjõu liikuvuse 
toetamine ranniku- ja 
siseveekogukondades, mis sõltuvad 
kalapüügist ja vesiviljelusest;

Or. es

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muudesse sektoritesse 
ja merendusmajanduse kasv, sealhulgas 
kliimamuutuse mõjude vähendamine

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muudesse 
elujõulistesse sektoritesse ja 
merendusmajanduse jätkusuutlik kasv, 
sealhulgas kliimamuutuse mõjude 
vähendamine.
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Or. es

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetus tehnoloogilise arengu, 
innovatsiooni ja teadmiste ülekande 
tõhustamisele;

(a) toetus tehnoloogilise arengu, 
innovatsiooni, sealhulgas sotsiaalse 
innovatsiooni ja teadmiste ülekande 
tõhustamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalanduse, eriti väikesemahulise 
rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime 
ja elujõulisuse suurendamisele ning 
kalanduse ohutuse ja töötingimuste 
parandamisele

(b) kalanduse, eriti väikesemahulise 
rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime 
ja elujõulisuse suurendamisele ning 
kalanduse ohutuse, tervishoiu ja 
töötingimuste parandamisele

Or. es

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uute kutseoskuste ja elukestva õppe 
arendamine;

(c) uute kutseoskuste ja elukestva õppe 
arendamine ja ennetamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetus tehnoloogilise arengu, 
innovatsiooni ja teadmiste ülekande 
tõhustamisele;

(a) toetus tehnoloogilise arengu, 
innovatsiooni, sealhulgas sotsiaalse 
innovatsiooni, ja teadmiste ülekande 
tõhustamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uute kutseoskuste ja elukestva õppe 
arendamine;

(c) uute kutseoskuste ja elukestva õppe 
arendamine ja ennetamine;

Or. es

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kontrolli ja rakendamise toetamine, 
institutsioonilise suutlikkuse tõstmine ja 
tõhus avalik haldus ning fondi poolt 
rahastatavate vahendite tegevuses 
osalevate muude poolte võimekuse 
edendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 5 lõikest 4 
konsulteerib komisjon EMKFi toetuse 
rakendamise teemal programmitöö 
perioodi ajal vähemalt kaks korda liidu 
partnereid esindavate organisatsioonidega.

Erandina [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 5 lõikest 4 
konsulteerib komisjon EMKFi toetuse 
rakendamise teemal programmitöö 
perioodi ajal vähemalt kolm korda liidu 
partnereid esindavate organisatsioonidega.

Or. es

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 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 end tõestanud 
lahenduste, meetodite ja käsitusviiside 
kasutamise edendamisega.

Or. es
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) ettevõtte omandi üleminek; e) ettevõtte omandi üleminek, välja 
arvatud pere-ettevõtte omandi ülemineku 
juhul või kui omandi üleminekuga 
kaasneb mitmekesistamisprojekt;

Or. es

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 
rakenduskavad tihedas koostöös [määruse 
(EL) nr […], millega kehtestatakse 
ühissätted] artiklis 5 viidatud partneritega.
Ettevalmistavate dokumentide teemal 
partneritega konsulteerimine korraldatakse 
sellisel viisil, et partneritel oleks võimalik 
nendega tutvuda.

2. Liikmesriigid kehtestavad 
rakenduskavad tihedas koostöös [määruse 
(EL) nr […], millega kehtestatakse 
ühissätted] partneritega, nagu on viidatud
artiklis 5. Ettevalmistavate dokumentide 
teemal partneritega konsulteerimine 
korraldatakse sellisel viisil, et partneritel 
oleks võimalik nendega tutvuda ning 
avaldada oma arvamust enne programmi 
esitamist komisjonile.

Or. es

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks [määruse (EL) nr 
[…](, millega kehtestatakse ühissätted]) 
artikli 5 sätteid, kuuluvad 
konsulteeritavate partnerite hulka teiste 
seas asjaomased avalikud asutused ja 
üksused, sealhulgas keskkonna ja meeste 
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ning naiste vahelise võrdõiguslikkuse eest 
vastutajad, majanduslikud ja sotsiaalsed 
partnerid, kes esindaksid kalandussektori 
erinevaid alasektoreid ja asjaomaseid 
piirkondlikke tasandeid, teadusliku 
uurimustöö organisatsioone ning 
kalanduse kohalike tegevusrühmade 
riiklikke ja piirkondlikke võrgustikke.

Or. es

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – alaõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 5 viidatud 
partnerite nimetamine ja partneritega 
konsulteerimise tulemused;

(m) partnerite ning artiklis 18 viidatud 
partnerite konsulteerimise tulemuste 
nimetamine, kooskõlas [määruse (EL) nr 
[…], millega kehtestatakse ühissätted] 
artikliga 5;

Or. es

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks sisaldab rakenduskava kirjeldust 
erimeetmete kohta, millega edendatakse 
võrdseid võimalusi ja ennetatakse 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, religiooni või tõekspidamiste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, muu hulgas kord, millega tagatakse 
soolise perspektiivi lisamist 
rakenduskavasse ja tegevusse.

3. Lisaks sisaldab rakenduskava kirjeldust 
erimeetmete kohta, millega edendatakse 
võrdseid võimalusi ja ennetatakse 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, religiooni või tõekspidamiste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, muu hulgas kord, millega tagatakse 
soolise perspektiivi ja võrdsete võimaluse 
põhimõtte lisamist rakenduskavasse ja 
tegevusse.

Or. es
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Muudatusettepanek 49
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, sealhulgas 
sotsiaalse innovatsiooni, stimuleerimiseks 
võib EMKF toetada projekte, mille 
eesmärk on töötada välja või kasutusele 
võtta tehnika tasemega võrreldes uusi või 
oluliselt parendatud tooteid, uusi, 
parendatud protsesse, uusi või parendatud 
juhtimis- ja korraldussüsteeme.

Or. es

Muudatusettepanek 50
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) elukestvat õpet, teadusteadmiste ja 
uuenduslike tavade levitamist ning uute 
erialaoskuste ennetamist ja omandamist, 
eelkõige seoses mere ökosüsteemide 
jätkusuutliku haldamisega, tegevusega 
merendussektoris, innovatsiooni ja 
ettevõtlusega;

Or. es

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suhtevõrgustike loomist ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
sidusrühmade vahel, sealhulgas meeste ja 

(b) suhtevõrgustike loomist ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
sidusrühmade vahel, sealhulgas meeste ja 
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naiste võrdseid õigusi edendavate 
organisatsioonide vahel;

naiste võrdseid õigusi ja võrdsust 
edendavate organisatsioonide ning kalurite 
abikaasasid esindavate organisatsioonide 
vahel;

Or. es

Muudatusettepanek 52
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) kalureid, kalureid, kalandustegevuses 
osalevate kalurite naisi esindavaid 
organisatsioone ja teisi asjassepuutuvaid 
sidusrühmasid hõlmava sotsiaaldialoogi 
edendamist riigisisesel, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil.

Or. es

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud toetust antakse ka 
füüsilisest isikust kalurite abikaasadele või 
− siseriiklikus õiguses tunnustatud juhtudel 
− füüsilisest isikust kalurite 
kooselupartneritele, kes ei ole ei töötajad 
ega äripartnerid, kuid osalevad siseriiklikus 
õiguses sätestatud tingimustel pidevalt 
füüsilisest isikust kalurite tegevuses, täites 
abiülesandeid.

2. Lõikes 1 viidatud toetust antakse ka 
füüsilisest isikust kalurite abikaasadele või 
− siseriiklikus õiguses tunnustatud juhtudel 
− füüsilisest isikust kalurite 
kooselupartneritele, kes ei ole ei töötajad 
ega äripartnerid, kuid osalevad või tahavad 
osaleda siseriiklikus õiguses sätestatud 
tingimustel pidevalt füüsilisest isikust 
kalurite tegevuses, täites abiülesandeid.

Or. es
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Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib kalurite pardal 
töötingimuste parandamiseks toetada 
kalalaevade pardal tehtavaid 
investeeringuid või investeeringuid 
individuaalsesse varustusse tingimusel, et 
investeeringud lähtuvad kõrgematest 
standarditest, kui liikmesriikide või liidu 
õiguses ettenähtud standardid.

1. EMKF võib kalurite pardal 
töötingimuste parandamiseks toetada 
kalalaevade pardal tehtavaid 
investeeringuid või investeeringuid 
individuaalsesse varustusse või koolitusse
tingimusel, et investeeringud lähtuvad 
kõrgematest standarditest, kui 
liikmesriikide või liidu õiguses ettenähtud 
standardid.

Or. es

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tegevuseks on kalalaeva pardal 
tehtav investeering, siis ei anta samale 
kalalaevale toetust rohkem kui kord 
programmitöö perioodi jooksul. Kui 
tegevuseks on investeering 
individuaalsesse varustusse, siis ei anta 
samale kalalaevale toetust rohkem kui kord 
programmitöö perioodi jooksul.

3. Kui tegevuseks on kalalaeva pardal 
tehtav investeering, siis ei anta samale 
kalalaevale toetust rohkem kui kord 
programmitöö perioodi jooksul. Kui 
tegevuseks on investeering 
individuaalsesse varustusse või koolitusse, 
siis ei anta samale kalalaevale toetust 
rohkem kui kord programmitöö perioodi 
jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib lossitud toodete kvaliteedi 
suurendamiseks, energiatõhususe 

1. EMKF võib lossitud toodete kvaliteedi 
suurendamiseks, energiatõhususe 
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tõstmiseks, keskkonnakaitsele 
kaasaaitamiseks või ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks toetada 
investeeringuid kalasadamate 
infrastruktuuridesse või 
lossimiskohtadesse, sealhulgas 
investeeringud jäätmete ja mereprahi 
kogumise struktuuridesse.

tõstmiseks, keskkonnakaitsele 
kaasaaitamiseks või tervise, ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks toetada 
investeeringuid kalasadamate 
infrastruktuuridesse või 
lossimiskohtadesse, sealhulgas 
investeeringud jäätmete ja mereprahi 
kogumise struktuuridesse.

Or. es

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada järgmisi 
investeeringuid, et vähendada sisevetel 
kalapüügi keskkonnale avaldatavat mõju, 
suurendada energiatõhusust, parandada 
lossitud kala kvaliteeti või parandada 
töötingimusi:

1. EMKF võib toetada järgmisi 
investeeringuid, et vähendada sisevetel 
kalapüügi keskkonnale avaldatavat mõju, 
suurendada energiatõhusust, parandada 
lossitud kala kvaliteeti või parandada 
tervist, ohutust ja töötingimusi:

Or. es

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalalaevade pardal tehtavad 
investeeringud või investeeringud 
individuaalsesse varustusse, millele on 
osutatud artiklis 33 ja kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud tingimustega;

(a) kalalaevade pardal tehtavad 
investeeringud või investeeringud 
individuaalsesse varustusse või koolitusse, 
millele on osutatud artiklis 33 ja kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud tingimustega;

Or. es
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib vesiviljelusega seoses 
innovatsiooni stimuleerimiseks toetada:

1. EMKF võib vesiviljelusega seoses 
innovatsiooni, sealhulgas sotsiaalse 
innovatsiooni stimuleerimiseks toetada:

Or. es

Muudatusettepanek 60
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 ennetamist ja
omandamist vesiviljeluses;

Or. es

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suhtevõrgustike loomist ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
vesiviljelusettevõtete või 
kutseorganisatsioonide ja muude 
sidusrühmade seas, sealhulgas 
teadusasutuste ja nende seas, kes 
edendavad meeste ja naiste võrdseid 
õigusi.

(b) suhtevõrgustike loomist ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
vesiviljelusettevõtete või 
kutseorganisatsioonide ja muude 
sidusrühmade seas, sealhulgas 
teadusasutuste ja nende seas, kes 
edendavad meeste ja naiste võrdseid õigusi 
ja võrdsust.

Or. es
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Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on funktsionaalselt ühtne 
geograafilises, majanduslikus ja sotsiaalses 
mõttes, võttes konkreetselt arvesse 
kalandus- ja vesiviljelussektoreid ning 
moodustades piisava kriitilise massi inim-, 
finants- ja majandusressursside mõttes, et 
toetada elujõulise kohaliku arengu 
strateegiat.

(b) on funktsionaalselt ühtne 
geograafilises, majanduslikus ja sotsiaalses 
mõttes, võttes konkreetselt arvesse 
kalandus- ja vesiviljelussektoreid.

Or. es

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagama, et kohalikud kogukonnad 
kasutavad täielikult ära ja saavad kasu 
merendus- ja rannikuarengu pakutavatest 
võimalustest.

(b) tagama, et kohalikud kogukonnad 
osalevad integreeritud kohaliku arengu 
strateegiate määratlemisel ning kasutavad 
täielikult ära ja saavad kasu merendus- ja 
rannikuarengu pakutavatest võimalustest.

Or. es

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) peegeldavad laialdaselt oma strateegia 
keset ja piirkonna sotsiaal-majanduslikku 
koosseisu peamiste sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse kaudu, 
sealhulgas erasektor, avalik sektor ja 
kodanikuühiskond, kuhu kuuluvad ka 
vähim esindatud rühmad;
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Or. es

Muudatusettepanek 65
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, sealhulgas 
kalandustegevuses osalevate kalurite 
abikaasade rühmitused.

Or. es

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevalmistavat toetust antakse 
haldussuutlikkuse parandamiseks, 
koolituseks ja koostöö arendamiseks 
kohaliku arengu strateegia 
ettevalmistamisel ning rakendamisel.

1. Ettevalmistavat toetust antakse 
haldussuutlikkuse parandamiseks, 
konsulteerimiseks, koolituseks ja koostöö 
arendamiseks kohaliku arengu strateegia 
ettevalmistamisel ning rakendamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 67
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, 
kvaliteetsete töökohtade loomine ja 
innovatsiooni, sealhulgas sotsiaalse 
innovatsiooni edendamine;

Or. es
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Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalanduspiirkondades ja teistes 
merendussektorites mitmekesistamise 
toetamine ja töökohtade loomine;

(b) kalanduspiirkondades ja teistes 
merendussektorites mitmekesistamise 
toetamine ja kvaliteetsete töökohtade 
loomine;

Or. es

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Täienduseks väljakujunenud 
valdkondlikele ja riiklikele meetmetele 
toetatakse rannikualadel püsivat 
majanduskasvu, töökohtade loomist, 
innovatsiooni ja uusi tehnoloogiaid uutes 
ning tulevastes merendussektorites.

(c) Täienduseks väljakujunenud 
valdkondlikele ja riiklikele meetmetele 
toetatakse rannikualadel püsivat 
majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade 
suurendamist, innovatsiooni, sealhulgas 
sotsiaalse innovatsiooni, ja uusi 
tehnoloogiaid uutes ning tulevastes 
merendussektorites.

Or. es

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 92 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) riiklike võrgustike loomine suutlikkuse 
suurendamiseks, teabe levitamiseks, 
kogemuste ja parimate tavade 
vahetamiseks ning kalanduse kohalike 
tegevusrühmade vahelise koostöö 
toetamiseks liikmesriigi territooriumil

(b) riiklike võrgustike loomine teabe 
levitamiseks, fondi rahastatavate 
tegevuses osalevate partnerite suutlikkuse 
suurendamiseks, kogemuste ja parimate 
tavade vahetamiseks ning kalanduse 
kohalike tegevusrühmade vahelise koostöö 
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toetamiseks liikmesriigi territooriumil

Or. es

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKFi mõju hinnatakse seoses artiklis 6 
osutatud liidu prioriteetidega.

EMKFi mõju, eelkõige jätkusuutliku 
tööhõive loomist, hinnatakse seoses 
artiklis 6 osutatud liidu prioriteetidega.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 131 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks kõnealuste liidu prioriteetidega 
seotud näitajad. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 151 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks kõnealuste liidu prioriteetidega 
seotud näitajad, sealhulgas vastavad 
sotsiaalsed näitajad. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 151 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. es

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 132 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) võimaldada järgida sotsiaalset 
olukorda ja tööhõive arengut fondi 
meetmetest huvitatud aladel;
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Or. es

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa– Konkreetsed eeltingimused – punkt 1 – esimene tulp – esimene a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
prioriteet:
2. uuendusliku, konkurentsivõimelise ja 
teadmistepõhise kalanduse edendamine;
3. uuendusliku, konkurentsivõimelise ja 
teadmistepõhise vesiviljeluse edendamine;
Temaatiline eesmärk 8: tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse 
soodustamine

Or. es

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Konkreetsed eeltingimused – punkt 1 – teine tulp – esimene a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötervishoid ja -ohutus: mehhanism, mis 
tagaks ELi töötervishoiu ja -ohutuse 
õigusaktide tõhusa rakendamise ja 
kohaldamise kalandussektoris.

Or. es

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Konkreetsed eeltingimused – punkt 1 – kolmas tulp – esimene a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi töötervishoiu ja -ohutuse tõhus 
rakendamine ja kohaldamine tagatakse 
järgmiste meetmete kaudu:
- ELi normatiivi tõhus rakendamine ja 
kohaldamine
- riiklik töötervishoiu ja –ohutuse 



PE491.019v01-00 36/36 PA\903834ET.doc

ET

strateegia

Or. es


