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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) on yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn 
meripolitiikan rahoittamiseen vuosina 2014–2020 tarkoitettu uusi unionin väline.

EMKR on osa Eurooppa 2020 -strategiaa ja sillä edistetään unionin yhteisten tavoitteiden 
saavuttamista kolmen lippulaivahankkeen avulla: i) resurssitehokas Eurooppa, ii) 
innovaatiounioni ja iii) uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma.

EMKR on myös osa laajempaa koheesiopolitiikkaa ja sillä on muiden rahastojen kanssa 
yhteiset tavoitteet ja painopisteet käytettävissä olevien resurssien kokonaisvaltaisen 
käyttämisen edistämiseksi.

Ehdotuksessa komission asetukseksi pyritään sisällyttämään Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston toimintaan entistä enemmän sosiaalisia näkökohtia. Asetuksessa on useita 
niitä korostavia elementtejä, ja niitä voidaan vielä täydentää.

EMKR:n on edistettävä työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota erityisesti kalastusalasta 
riippuvaisissa yhteisöissä ja mahdollistettava toiminnan monipuolistaminen muille 
merialoille. 

Siksi EMKR:n on edistettävä myös työvoiman osaamista ja toiminnan monipuolistamista 
tarjoamalla kalastajille mahdollisuuksia koulutukseen, jotta he voivat harjoittaa merialoilla 
syntyviä uusia elinkeinoja. On tarpeen vahvistaa, että EMKR voi myös rahoittaa välineitä ja 
toimintaa, joilla ennakoidaan tulevaisuuden ammattitaitotarpeita.

Toinen erittäin merkittävä alue, jolla rahaston tuki on tarpeen, on kalastajien ja muiden 
kalatalousalan työntekijöiden terveys ja turvallisuus, joita parannetaan aluksiin tai yksittäisiin 
laitteisiin tai infrastruktuuriin sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevaan koulutukseen 
tehtävillä investoinneilla. 

Komission ehdotuksessa EMKR tunnustaa ensimmäistä kertaa puolisoiden, eli useimmiten 
vaimojen, usein merkittävän roolin kalatalousalan perheyrityksissä. Puolisoille voidaan 
myöntää EMKR:n tukea muun muassa koulutukseen, erityisesti yrittäjyyteen ja 
yrityshallintoon liittyvien taitojen hankkimiseksi. Myös kalastajien puolisoiden osallistumista 
sosiaaliseen vuoropuheluun on edistettävä yhteisöllisen lähestymistavan mukaisesti.

Innovaatioihin myönnetään erityistukea ja on hyvä selventää, että tukea voivat saada myös 
sosiaaliset innovaatiot, joilla edistetään uusia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin.

EMKR:ia voidaan käyttää myös yhteisöllisen lähestymistavan vahvistamiseen 
kalastusalueiden kestävän kehityksen edistämiseksi ja tässä yhteydessä on syytä korostaa, että 
kaikkien asianosaisten pitää olla edustettuina päätöksenteossa.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On muistettava, että EU ottaa YKP:n 
uudistukseen liittyvän politiikkansa ja 
toimenpiteidensä määrittelyssä ja 
toteutuksessa huomioon korkean 
työllisyysasteen edistämiseen, sosiaalisen 
suojelun asianmukaisen tason 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaan sekä korkeaan koulutustasoon 
ja ihmisten terveyden suojeluun liittyvät 
vaatimukset EU:n toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 
2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä, joiden myötä Eurooppa 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 
korostettava työllisyyteen ja köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyviä tavoitteita, ja vaikuttavuutta olisi 
parannettava kiinnittämällä enemmän 
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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.

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. es

Tarkistus 3
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 työpaikkojen 
määrän kasvuun ja taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon, 
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.

Or. es
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Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unionin olisi EMKR:n 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

(7) Unionin olisi yleisten ennakkoehtojen 
määrittelyssä ja EMKR:n suunnittelun ja
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

Or. es

Tarkistus 5
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 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla luodaan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 
ympäristöedellytykset, jotta varmistetaan 
kohtuullinen elintaso kalastusalalla ja 
pysäytetään monien kalastuksesta 
riippuvaisten rannikko- ja 
sisävesialueiden taantuminen 
painottamalla kalastusta ja kalastukseen 
liittyvää toimintaa ja edistämällä 
toiminnan monipuolistamista muille 
meritalouden aloille. Lisäksi sen avulla 
olisi voitava parantaa tuottavuutta, edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. es
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koordinoinnin parantamiseksi ja 
koheesiopoliittista tukea antavien 
rahastojen eli Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston 
täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi 
maaseudun kehittämiseen tukea antavan 
rahaston eli Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja meri- ja 
kalatalousalalle tukea antavan rahaston eli 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
(EMKR) kanssa, on [yleisistä säännöksistä 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]] 
vahvistettu kaikkia näitä rahastoja, 
jäljempänä ’yhteisen strategiakehyksen 
rahastot’, koskevat yhteiset säännökset. 
Mainitun asetuksen lisäksi EMKR sisältää 
erityisiä säännöksiä YKP:n ja yhdennetyn 
meripolitiikan erityispiirteiden vuoksi.

(20) Koordinoinnin parantamiseksi ja 
koheesiopoliittista tukea antavien 
rahastojen eli Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston 
täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi 
maaseudun kehittämiseen tukea antavan 
rahaston eli Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja meri- ja 
kalatalousalalle tukea antavan rahaston eli 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
(EMKR) kanssa, on [yleisistä säännöksistä
annetussa asetuksessa (EU) N:o […]] 
vahvistettu kaikkia näitä rahastoja, 
jäljempänä ’yhteisen strategiakehyksen 
rahastot’, koskevat yhteiset säännökset. On 
tarpeen korostaa myös, että rahastoja 
voidaan käyttää myös täydentävästi, jotta 
voidaan saavuttaa tehokkaammin unionin 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian painopisteet. Tässä mielessä 
on korostettava, että EMKR:n ja ESR:n 
välillä tarvitaan synergiaa, jotta 
saavutetaan tärkeät työllisyyteen ja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen liittyvät tavoitteet. Mainitun 
asetuksen lisäksi EMKR sisältää erityisiä 
säännöksiä YKP:n ja yhdennetyn 
meripolitiikan erityispiirteiden vuoksi.

Or. es

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale



PE491.019v01-00 8/36 PA\903834FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(21) Tulevan EMKR:n koko ja 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen 
strategiseen suunnitteluun liittyvien 
säännösten osalta poiketaan [yleisistä 
säännöksistä annetusta] asetuksesta siten, 
että vastedes sidosryhmien kuuleminen 
olisi järjestettävä vähintään kahdesti 
ohjelmakauden aikana muttei kuitenkaan 
välttämättä kerran vuodessa, sillä tämä 
aiheuttaisi sekä komissiolle että 
jäsenvaltioille liiallisen hallinnollisen ja 
taloudellisen taakan.

(21) Tulevan EMKR:n koko ja 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen 
strategiseen suunnitteluun liittyvien 
säännösten osalta poiketaan [yleisistä 
säännöksistä annetusta] asetuksesta siten, 
että vastedes sidosryhmien kuuleminen 
olisi järjestettävä vähintään kolmesti 
ohjelmakauden aikana muttei kuitenkaan 
välttämättä kerran vuodessa, sillä tämä 
aiheuttaisi sekä komissiolle että 
jäsenvaltioille liiallisen hallinnollisen ja 
taloudellisen taakan.

Or. es

Tarkistus 8
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 

(22) Merkittävän lisäarvon saamiseksi 
komission ja jäsenvaltioiden 
viranomaisten sekä erityyppisten 
kumppanien välistä kumppanuutta olisi 
lujitettava näiden toimijoiden
osallistumista koskevilla järjestelyillä 
ottaen tarkoin huomioon jäsenvaltioiden 
institutionaaliset valtuudet. 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. Kalastusalan 
erityisluonteen takia on varmistettava eri 
toimialoja ja alueellisia yksiköitä 
edustavien taloudellisten ja sosiaalisten 
kumppaneiden, tieteellisten 
tutkimuselinten sekä paikallisia 
kalastusalan toimintaryhmiä edustavien 



PA\903834FI.doc 9/36 PE491.019v01-00

FI

kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

kansallisten ja alueellisten verkostojen 
osallistuminen. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten ja 
vähemmistöryhmien asianmukaisen 
edustuksen varmistamiseen. Asianomaiset 
kumppanit olisi otettava mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Or. es

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan 
yhtenäisen toimintaohjelman muodossa 
jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 
mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin 
jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi 
toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi 
täsmennettävä strategia EMKR:ää 
koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
koheesiopolitiikkaa.

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan 
yhtenäisen toimintaohjelman muodossa 
jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 
mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 
päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin 
jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi 
toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi 
täsmennettävä strategia EMKR:ää 
koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
koheesiopolitiikkaa.

Or. es
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Tarkistus 10
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, myös 
sosiaalista innovointia, ja yrittäjyyttä. Sen 
vuoksi EMKR:stä olisi tuettava 
innovatiivisia toimia ja yritystoiminnan 
kehittämistä.

Or. es

Tarkistus 11
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 kalastuksen ja muun 
merellä tapahtuvan toiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava toimia, joilla 
pyritään varmistamaan laadukkaan 
peruskoulutuksen ja elinikäisen 
oppimisen saatavuus, ja tutkijoiden ja 
kalastajien välistä yhteistyötä, joka edistää 
tietämyksen levittämistä, sekä 
neuvontapalveluja, jotka auttavat 
parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

Or. es

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale



PA\903834FI.doc 11/36 PE491.019v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(33) Ottaen huomioon itsenäisinä 
ammatinharjoittajina pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen alalla toimivien 
kalastajien puolisoiden tärkeä rooli 
EMKR:stä olisi tuettava heidän 
ammatillista kehitystään edistävää 
koulutusta ja verkottumista ja tarjottava 
heille keinot suoriutua paremmin heille 
perinteisesti lankeavista avustavista 
tehtävistä.

(33) Ottaen huomioon itsenäisinä 
ammatinharjoittajina pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen alalla toimivien 
kalastajien puolisoiden tärkeä rooli 
EMKR:stä olisi tuettava heidän 
ammatillista kehitystään edistävää 
jatkuvaa koulutusta ja verkottumista ja 
tarjottava heille keinot suoriutua paremmin 
heille perinteisesti lankeavista avustavista 
tehtävistä tai osallistua kalastustoiminnan 
monipuolistamiseen.

Or. es

Tarkistus 13
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 pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien 
vähäinen osallistuminen sosiaaliseen 
vuoropuheluun EMKR:stä olisi tuettava 
organisaatioita, jotka edistävät kyseistä 
vuoropuhelua sopivilla foorumeilla ja 
vahvistavat alan etujen puolustamista.

Or. es

Tarkistus 14
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 

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

Or. es

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) On hyvä muistaa, että 
Kansainvälisen työjärjestön ILOn 
mukaan kalastus on muihin verrattuna 
vaarallinen ammatti ja että ILOssa on 
tehty useita yleissopimuksia ja annettu 
useita suosituksia kalastajien 
asianmukaisten työolojen edistämiseksi.

Or. es

Tarkistus 16
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 ja kalastusalan työolojen 
parantamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 
ja hygieniaoloihin aluksilla.

Or. es
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Tarkistus 17
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) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. On 
tehtävä vaikutusten arviointi 
kalatalousalan työllisyystilanteesta ja
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.

Or. es

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 
purkupaikkojen ja kalastussuojien 
merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan 
liittyviä investointeja erityisesti 
energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun ja 
purettujen tuotteiden laadun sekä 
turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi.

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 
purkupaikkojen ja kalastussuojien 
merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan 
liittyviä investointeja erityisesti 
energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun ja 
purettujen tuotteiden laadun sekä 
terveysolojen, turvallisuuden ja työolojen 
parantamiseksi.

Or. es
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää 
kehittämistä koskevan komission 
strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä 
ympäristön, talouden sekä sosiaalisten 
näkökohtien kannalta kestävällä tavalla.

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää 
kehittämistä koskevan komission 
strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä 
ympäristön, talouden sekä sosiaalisten 
näkökohtien kannalta kestävällä tavalla ja 
laadukkaisiin työpaikkoihin perustuvan 
korkean työllisyysasteen edistämiseksi.

Or. es

Tarkistus 20
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 vesiviljelytoiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava toimia, joilla 
pyritään varmistamaan laadukkaan 
peruskoulutuksen ja elinikäisen 
oppimisen saatavuus, ja verkottumista, 
joka edistää tietämyksen levittämistä, sekä 
neuvontapalveluja, jotka auttavat 
parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

Or. es

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(55) Koska paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava yhteisöllinen lähestymistapa 
on osoittautunut vuosien mittaan 
hyödylliseksi kalastus- ja maaseutualueita 
kehitettäessä, sillä siinä otetaan kaikilta 
osin huomioon omien 
kehitysmahdollisuuksien monialaiset 
tarpeet, tukea olisi tulevaisuudessa 
jatkettava ja lisättävä.

(55) Koska paikalliseen kehittämiseen 
sovellettava yhteisöllinen lähestymistapa 
on osoittautunut vuosien mittaan 
hyödylliseksi kalastus- ja maaseutualueita 
kehitettäessä, sillä siinä otetaan kaikilta 
osin huomioon omien 
kehitysmahdollisuuksien monialaiset 
tarpeet ja varmistetaan sosiaalinen 
kestävyys, tukea olisi tulevaisuudessa 
jatkettava ja lisättävä.

Or. es

Tarkistus 22
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 kasvua ja 
kestäviä 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. es

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Kalastusalueiden kestävän kehityksen 
pitäisi vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden 

(57) Kalastusalueiden kestävän kehityksen 
pitäisi vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden 



PE491.019v01-00 16/36 PA\903834FI.doc

FI

edistämistä ja köyhyyden vähentämistä
koskevien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden toteutumiseen sekä edistää 
paikallistason innovointia ja alueellisen 
koheesion tavoitetta, joka on yksi 
Lissabonin sopimuksen keskeisistä 
prioriteeteista.

edistämistä ja köyhyyden vähentämistä ja 
työllisyysasteen nostamista koskevien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
toteutumiseen sekä edistää paikallistason 
innovointia, myös sosiaalista innovointia, 
ja alueellisen koheesion tavoitetta, joka on 
yksi Lissabonin sopimuksen keskeisistä 
prioriteeteista.

Or. es

Tarkistus 24
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 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, kaikkien toimijoiden 
osallistumisen ja paikallisen kehityksen 
strategioiden avoimuuden kannalta on 
tärkeää varmistaa, ettei yhdenkään 
yksittäisen eturyhmän osuus ole yli 49 
prosenttia päätöksentekoelimen 
äänimäärästä.

Or. es

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(59) Paikallisten kumppanuuksien välinen 
verkottuminen on olennainen osa tätä 
lähestymistapaa. Näiden paikallisten 
kumppanuuksien välinen yhteistyö on 
tärkeä kehityksen väline, joka EMKR:n 
olisi mahdollistettava.

(59) Paikallisten kumppanuuksien välinen 
verkottuminen on olennainen osa tätä 
lähestymistapaa. Näiden paikallisten 
kumppanuuksien välinen yhteistyö on 
tärkeä kehityksen väline, joka EMKR:n 
olisi mahdollistettava ja jota sen olisi 
edistettävä.

Or. es

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) EMKR:stä kalastusalueille 
myönnettävä tuki olisi koordinoitava 
muista unionin rahastoista paikalliseen 
kehittämiseen myönnettävän tuen kanssa, 
ja sen olisi katettava kaikki näkökohdat, 
jotka liittyvät paikallisten 
kehitysstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä paikallisten 
toimintaryhmien toimintaan samoin kuin 
kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnan 
edistämisestä paikallisella alueella ja 
paikallisen kumppanuuden toiminnan 
takaamisesta.

(60) EMKR:stä kalastusalueille 
myönnettävä tuki olisi koordinoitava 
muista unionin rahastoista, erityisesti 
ESR:stä, kun kyse on työllisyydestä ja 
sosiaalisesta osallisuudesta, paikalliseen 
kehittämiseen myönnettävän tuen kanssa, 
ja sen olisi katettava kaikki näkökohdat, 
jotka liittyvät paikallisten 
kehitysstrategioiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä paikallisten 
toimintaryhmien toimintaan samoin kuin 
kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnan 
edistämisestä paikallisella alueella ja 
paikallisen kumppanuuden toiminnan 
takaamisesta.

Or. es

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden (77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden 
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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.

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 työllisyyttä ja taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

Or. es

Tarkistus 28
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 
tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 
kestävää talouskasvua, laadukkaisiin 
työpaikkoihin perustuvaa 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 
tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

Or. es

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 81 kappale



PA\903834FI.doc 19/36 PE491.019v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(81) EMKR:n olisi täydennettävä nykyisiä
ja tulevia rahoitusvälineitä, joita unioni ja 
jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi 
kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
merten, valtamerten ja rannikoiden 
suojelun ja kestävän käytön edistämiseen, 
jäsenvaltioiden ja niiden rannikko- ja 
saarialueiden sekä syrjäisimpien alueiden 
välisen yhteistyön tehostamiseen sekä 
kansallisten ja paikallisten hankkeiden 
priorisoinnin ja edistymisen huomioon 
ottamiseen, ja oltava johdonmukainen 
niiden kanssa. Rahasto nivoutuu hyvin 
yhteen muiden merialaan mahdollisesti 
liittyvien unionin toimintalinjojen kanssa ja 
erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston, 
koheesiorahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston sekä tutkimus- ja 
energiapolitiikkaan liittyvän 
Horisontti 2020 -ohjelman kanssa.

(81) EMKR:n olisi täydennettävä nykyisiä 
ja tulevia rahoitusvälineitä, joita unioni ja 
jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi 
kansallisella ja sitä alemmalla tasolla 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen ja merten, valtamerten ja 
rannikoiden suojelun ja kestävän käytön 
edistämiseen, jäsenvaltioiden ja niiden 
rannikko- ja saarialueiden sekä 
syrjäisimpien alueiden välisen yhteistyön 
tehostamiseen sekä kansallisten ja 
paikallisten hankkeiden priorisoinnin ja 
edistymisen huomioon ottamiseen, ja 
oltava johdonmukainen niiden kanssa.
Rahasto nivoutuu hyvin yhteen muiden 
merialaan mahdollisesti liittyvien unionin 
toimintalinjojen kanssa ja erityisesti 
Euroopan aluekehitysrahaston, 
koheesiorahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston sekä tutkimus- ja 
energiapolitiikkaan liittyvän 
Horisontti 2020 -ohjelman kanssa.

Or. es

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalueiden ja sisävesikalastuksen 
kestävä kehitys;

c) kalastusalueiden ja sisävesikalastuksen 
kestävän kehityksen, työllisyyden 
parantamisen ja sosiaalisen koheesion 
strategiat;

Or. es

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely;

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely ja laadukkaisiin työpaikkoihin 
perustuvan korkean työllisyysasteen 
edistäminen;

Or. es

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalueiden tasapainoinen ja 
osallistava alueellinen kehittäminen;

c) kalastusalueiden tasapainoinen ja 
osallistava ja sosiaalista koheesiota 
lisäävä alueellinen kehittäminen;

Or. es

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Työllisyyden ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääminen seuraavien 
tavoitteiden kautta:

(1) Työllisyyden ja alueellisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden lisääminen seuraavien 
tavoitteiden kautta:

Or. es

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

osallisuuden ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen edistäminen sekä työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen kalastuksesta ja 
vesiviljelystä riippuvaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä;

Or. es

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 
innovoinnin ja tietämyksensiirron 
tukeminen;

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 
innovoinnin, myös sosiaalisen 
innovoinnin, ja tietämyksensiirron 
tukeminen;

Or. es

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastuksen, erityisesti pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston

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

kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen ja kalastusalan 
turvallisuuden ja terveys- ja työolojen 
parantaminen;

Or. es

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen;

c) uusien ammatillisten taitojen 
ennakoiminen ja elinikäisen oppimisen 
kehittäminen;

Or. es

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 
innovoinnin ja tietämyksensiirron 
tukeminen;

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 
innovoinnin, myös sosiaalisen 
innovoinnin, ja tietämyksensiirron 
tukeminen; 

Or. es

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen;

c) uusien ammatillisten taitojen 
ennakoiminen ja elinikäisen oppimisen 
kehittäminen;
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Or. es

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) valvonnan ja täytäntöönpanon 
valvonnan tukeminen, institutionaalisten 
valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon 
edistäminen ja rahaston tukemien toimien 
täytäntöönpanoon osallistuvien muiden 
osapuolien valmiuksien edistäminen.

Or. es

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä [yhteisistä säännöksistä 
annetun asetuksen (EU) N:o [...]] 5 artiklan 
4 kohdassa säädetään, komissio kuulee 
vähintään kahdesti ohjelmakauden aikana 
järjestöjä, jotka edustavat unionin tason 
kumppaneita, EMKR:stä myönnettävän 
tuen täytäntöönpanosta.

Poiketen siitä, mitä [yhteisistä säännöksistä 
annetun asetuksen (EU) N:o [...]] 5 artiklan 
4 kohdassa säädetään, komissio kuulee 
vähintään kolmesti ohjelmakauden aikana 
järjestöjä, jotka edustavat unionin tason 
kumppaneita, EMKR:stä myönnettävän 
tuen täytäntöönpanosta.

Or. es

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen 
periaatteiden lisäksi komissio ja 

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen 
periaatteiden mukaisesti komissio ja 
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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.

jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja 
täydentävyyden niiden tukien välillä, joita 
myönnetään EMKR:stä ja muista 
rahastoista koheesiopolitiikkaa varten 
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 
hyväksyttyjen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.

Or. es

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yrityksen omistuksen siirtäminen; e) yrityksen omistuksen siirtäminen 
lukuun ottamatta perheyritysten 
omistuksen siirtämistä tai jos omistuksen 
siirtämiseen liittyy 
monipuolistamishanke;

Or. es

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on laadittava 
toimintaohjelma [yhteisistä säännöksistä 

2. Jäsenvaltion on laadittava 
toimintaohjelma [yhteisistä säännöksistä 
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annetun asetuksen (EU) N:o […]] 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppanien kanssa 
tehdyn läheisen yhteistyön pohjalta. 
Valmisteluasiakirjoja koskeva kumppanien 
kuuleminen on organisoitava siten, että 
kumppaneilla on mahdollisuus tarkastella 
niitä.

annetun asetuksen (EU) N:o […]] 5 
artiklassa tarkoitettujen kumppanien kanssa 
tehdyn läheisen yhteistyön pohjalta. 
Valmisteluasiakirjoja koskeva kumppanien 
kuuleminen on organisoitava siten, että 
kumppaneilla on mahdollisuus tarkastella 
niitä ja ilmaista mielipiteensä ennen 
ohjelman esittämistä komissiolle.

Or. es

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rajoittamatta [yhteisistä säännöistä 
annetun asetuksen (EU) N:o [...]] 5 
artiklan soveltamista kuultaviin 
kumppaneihin kuuluvat muun muassa 
asianomaiset, myös ympäristöstä ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämisestä 
vastaavat viranomaiset ja julkiset elimet, 
eri toimialoja ja alueellisia yksiköitä 
edustavat kalastusalan taloudelliset ja 
sosiaaliset kumppanit, tieteelliset 
tutkimuselimet sekä paikallisten 
kalastusalan toimintaryhmien kansalliset 
ja alueelliset verkostot.

Or. es

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) [yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 5 artiklassa
tarkoitettujen kumppanien nimeäminen ja 
kumppanien kuulemisten tulokset;

m) [yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 18 artiklassa 5 
artiklan mukaisesti tarkoitettujen 
kumppanien nimeäminen ja kumppanien 
kuulemisten tulokset;
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Or. es

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäksi toimintaohjelman on sisällettävä 
kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä, mukaan lukien 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimintaohjelma- ja toimitasolla.

3. Lisäksi toimintaohjelman on sisällettävä 
kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä, mukaan lukien 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien ja miesten ja 
naisten yhtäläistä kohtelua koskevan 
periaatteen huomioon ottaminen 
toimintaohjelma- ja toimitasolla.

Or. es

Tarkistus 49
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, 
myös sosiaalisen 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.

Or. es
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Tarkistus 50
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) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 
levittämiseen sekä uusien ammatillisten 
taitojen ennakointiin ja hankintaan, jotka 
liittyvät erityisesti meriekosysteemien 
kestävään hoitoon, merialalla toteutettaviin 
toimiin, innovointiin ja yrittäjyyteen;

Or. es

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoon 
sidosryhmien, muiden muassa miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa edistävien 
järjestöjen välillä;

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoon 
sidosryhmien, muiden muassa miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa edistävien 
järjestöjen ja kalastajien puolisoita 
edustavien järjestöjen välillä;

Or. es

Tarkistus 52
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 kalastajien ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien ja kalastajia 
sekä kalastustoimintaan osallistuvia 
kalastajien puolisoita edustavien 
järjestöjen kesken.
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Or. es

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea on 
myönnettävä myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien kalastajien 
puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, heidän 
elinkumppaneilleen, jotka eivät ole 
työsuhteessa eivätkä liikekumppaneita 
mutta jotka osallistuvat säännöllisesti ja 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyin 
edellytyksin itsenäisen ammatinharjoittajan 
toimintaan tai suorittavat avustavia 
tehtäviä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea on 
myönnettävä myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien kalastajien 
puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, heidän
elinkumppaneilleen, jotka eivät ole 
työsuhteessa eivätkä liikekumppaneita 
mutta jotka osallistuvat tai haluavat 
osallistua säännöllisesti ja kansallisessa 
lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 
itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan 
tai suorittavat avustavia tehtäviä.

Or. es

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien 
työolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää aluksiin tai 
yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin edellyttäen, että kyseiset 
investoinnit ylittävät kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä edellytetyt 
vaatimukset.

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien 
työolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää aluksiin tai 
yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin tai koulutukseen
edellyttäen, että kyseiset investoinnit 
ylittävät kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä edellytetyt vaatimukset.

Or. es
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Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimi koostuu alukseen tehtävästä
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
kalastusalukselle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa. Kun toimi koostuu 
yksittäiseen laitteeseen tehtävästä 
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
tuensaajalle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa.

3. Kun toimi koostuu alukseen tehtävästä 
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
kalastusalukselle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa. Kun toimi koostuu 
yksittäiseen laitteeseen tai koulutukseen
tehtävästä investoinnista, tukea ei 
myönnetä samalle tuensaajalle useammin 
kuin kerran ohjelmakaudessa.

Or. es

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Purettujen tuotteiden laadun 
parantamiseksi, energiatehokkuuden 
lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 
edistämiseksi tai turvallisuuden ja 
työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin, joilla 
parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 
tai purkupaikkoja, mukaan lukien 
investoinnit jätteiden ja meressä olevien 
roskien keruulaitteisiin.

1. Purettujen tuotteiden laadun 
parantamiseksi, energiatehokkuuden 
lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 
edistämiseksi tai turvallisuuden ja terveys-
ja työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin, joilla 
parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 
tai purkupaikkoja, mukaan lukien 
investoinnit jätteiden ja meressä olevien 
roskien keruulaitteisiin.

Or. es

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sisävesikalastuksesta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi, 

1. Sisävesikalastuksesta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi, 
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energiatehokkuuden lisäämiseksi, 
purettujen kalojen laadun parantamiseksi 
taikka turvallisuuden tai työolojen 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

energiatehokkuuden lisäämiseksi, 
purettujen kalojen laadun parantamiseksi 
taikka turvallisuuden tai terveys- ja
työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää

Or. es

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 33 artiklassa tarkoitettuja aluksiin 
tai yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin mainitussa artiklassa 
säädetyin edellytyksin;

a) edellä 33 artiklassa tarkoitettuja aluksiin 
tai yksittäisiin laitteisiin tai koulutukseen
tehtäviin investointeihin mainitussa 
artiklassa säädetyin edellytyksin;

Or. es

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vesiviljelyyn liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää toimiin, joilla

1. Vesiviljelyyn liittyvän innovoinnin, 
myös sosiaalisen innovoinnin, 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää toimiin, joilla

Or. es

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 

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

levittämiseen sekä uusien ammatillisten 
taitojen ennakointiin ja hankintaan 
vesiviljelyalalla;

Or. es

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoon 
vesiviljely-yritysten tai ammattialan 
järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken, 
mukaan lukien tieteelliset elimet tai 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
edistävät elimet.

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoon 
vesiviljely-yritysten tai ammattialan 
järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken, 
mukaan lukien tieteelliset elimet tai 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
tasapuolista kohtelua edistävät elimet.

Or. es

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maantieteellisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti katsottuna toiminnallisesti 
yhtenäinen erityisesti kalastus- ja 
vesiviljelyalojen kannalta, ja sillä on 
oltava henkilöresursseina sekä 
taloudellisina ja rahavaroina mitattuna 
riittävä kriittinen massa elinkelpoisen 
kehitysstrategian tukemiseksi.

b) maantieteellisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti katsottuna toiminnallisesti 
yhtenäinen erityisesti kalastus- ja 
vesiviljelyalojen kannalta.

Or. es

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt 
hyödyntävät täysimääräisesti meri- ja 
rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä.

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt 
osallistuvat yhdennettyjen paikallisten 
kehitysstrategioiden määrittämiseen ja 
hyödyntävät täysimääräisesti meri- ja 
rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä

Or. es

Tarkistus 64
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 sekä 
kansalaisyhteiskunta ja heikoimmin 
edustetut ryhmät mukaan lukien;

Or. es

Tarkistus 65
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, 
mukaan lukien kalastustoimintaan 
osallistuvia kalastajien puolisoita 
edustavat järjestöt.

Or. es
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Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistelutuen on katettava valmiuksien 
kehittäminen, koulutus ja 
verkostoituminen, jonka tavoitteena on 
paikallisen kehitysstrategian valmistelu ja 
täytäntöönpano.

1. Valmistelutuen on katettava valmiuksien 
kehittäminen, kuuleminen, koulutus ja 
verkostoituminen, jonka tavoitteena on 
paikallisen kehitysstrategian valmistelu ja 
täytäntöönpano.

Or. es

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvon lisääminen, työpaikkojen 
luominen ja innovoinnin edistäminen 
kalastus- ja vesiviljelyalan toimitusketjun 
kaikissa vaiheissa;

a) arvon lisääminen, laadukkaiden 
työpaikkojen luominen ja innovoinnin, 
myös sosiaalisen innovoinnin, 
edistäminen kalastus- ja vesiviljelyalan 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa;

Or. es

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) monipuolistamisen tukeminen ja 
työpaikkojen luominen kalastusalueilla, 
erityisesti muille merialoille;

b) monipuolistamisen tukeminen ja 
laadukkaiden työpaikkojen luominen 
kalastusalueilla, erityisesti muille 
merialoille;

Or. es
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Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukea kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovointia ja uusia tekniikoita 
rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 
tulevien merielinkeinojen yhteydessä 
täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 
kansallisia toimia;

c) tukea kestävää talouskasvua, 
laadukkaisiin työpaikkoihin perustuvaa 
korkeaa työllisyysastetta, innovointia, 
myös sosiaalista innovointia, ja uusia 
tekniikoita rannikkoalueilla kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
yhteydessä täydentäen vakiintuneita 
alakohtaisia ja kansallisia toimia;

Or. es

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten kansallisten verkostojen 
perustaminen, joiden tarkoituksena on 
tiedon levittäminen, valmiuksien 
kehittäminen, parhaiden käytänteiden 
vaihtaminen ja paikallisten kalastusalan 
toimintaryhmien välisen yhteistyön 
tukeminen jäsenvaltioiden alueella.

b) sellaisten kansallisten verkostojen 
perustaminen, joiden tarkoituksena on 
tiedon levittäminen, rahaston tukemien 
toimien täytäntöönpanoon osallistuvien 
kumppanien valmiuksien kehittäminen, 
parhaiden käytänteiden vaihtaminen ja 
paikallisten kalastusalan toimintaryhmien 
välisen yhteistyön tukeminen 
jäsenvaltioiden alueella.

Or. es

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n vaikutusta mitataan suhteessa 
6 artiklassa tarkoitettuihin unionin 
prioriteetteihin.

EMKR:n vaikutusta mitataan suhteessa 6 
artiklassa tarkoitettuihin unionin 
prioriteetteihin, erityisesti pysyvien 
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työpaikkojen luomiseen.

Or. es

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
131 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon näihin 
unionin prioriteetteihin liittyviä 
indikaattoreita. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
151 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä joukon näihin 
unionin prioriteetteihin liittyviä 
indikaattoreita, asiaankuuluvat sosiaaliset 
indikaattorit mukaan lukien. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 151 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) mahdollistaa sosiaalisen ja 
työllisyystilanteen kehityksen 
seuraaminen rahaston toiminta-alueilla;

Or. es

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
Liite III – Erityiset ennakkoehdot – 1 kohta – 1 sarake – 1 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n prioriteetti:
2. Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen 
edistäminen
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3. Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan vesiviljelyn 
edistäminen
Temaattinen tavoite 8: työllisyyden 
edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen

Or. es

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Liite III– Erityiset ennakkoehdot – 1 kohta – 2 sarake – 1 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työterveys ja -turvallisuus: On olemassa 
järjestelmä, jolla varmistetaan 
kalatalousalaan sovellettavan työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevan EU:n 
lainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja 
soveltaminen.

Or. es

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
Liite III– Erityiset ennakkoehdot – 1 kohta – 3 sarake – 1 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan 
EU:n lainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen 
varmistetaan seuraavien avulla:
– EU:n lainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen;
– On olemassa työterveyttä ja -
turvallisuutta koskeva kansallinen 
strategia.

Or. es


