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Muudatusettepanek 54
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama ühise 
kalanduspoliitika toetamist, mis hõlmab 
mere bioloogiliste ressursside, magevee 
bioloogiliste ressursside ja vesiviljeluse 
säilitamist, haldamist ja kasutamist, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ning turustamist, kui nimetatud tegevused 
toimuvad liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes, kaasa arvatud kalalaevadel, mis 
sõidavad kolmandate riikide lipu all ja on 
kolmandates riikides registreeritud, või 
liidu kalalaevadel või lipuriigi 
esmavastutust piiramata liikmesriikide 
kodanike poolt, pidades silmas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

(2) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama ühise 
kalanduspoliitika toetamist, mis hõlmab 
mere bioloogiliste ressursside, magevee 
bioloogiliste ressursside ja vesiviljeluse 
säilitamist, haldamist ja jätkusuutlikku
kasutamist, samuti kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ning 
turustamist, kui nimetatud tegevused 
toimuvad liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes, kaasa arvatud kalalaevadel, mis 
sõidavad kolmandate riikide lipu all ja on 
kolmandates riikides registreeritud, või 
liidu kalalaevadel või lipuriigi 
esmavastutust piiramata liikmesriikide 
kodanike poolt, pidades silmas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühise kalanduspoliitika edu sõltub 
tõhusast kontroll-, inspekteerimis- ja 
jõustamissüsteemist, samuti 
usaldusväärsetest ja terviklikest andmetest, 
seda nii teaduslikeks nõuanneteks kui ka 
rakendus- ja kontrolleesmärkidel; mistõttu 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
seda poliitikat toetama.

(3) Ühise kalanduspoliitika edu sõltub 
tõhusast kontroll-, inspekteerimis- ja 
jõustamissüsteemist, samuti 
usaldusväärsetest, terviklikest ja 
õigeaegsetest andmetest, seda nii 
teaduslikeks nõuanneteks kui ka rakendus-
ja kontrolleesmärkidel; mistõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond seda 
poliitikat toetama.
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Or. en

Muudatusettepanek 56
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 57
Kriton Arsenis

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 

(8) Ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on 
tagada, et kalandus- ja vesiviljelustegevus
tagab mere bioloogiliste ressursside 
pikaajalise keskkonna-alase 
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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.

jätkusuutlikkuse, mis on majandusliku ja 
sotsiaalse arengu eeldus. Lisaks peaks see 
toetama tootlikkuse kasvu, 
kalandussektoris tegutsejate rahuldavat 
elatustaset, stabiilseid turgusid, tagama 
ressursside pikaajalise kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõige olulisem on integreerida
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis 
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel 
tasemel, mis tagaks hiljemalt 
2015. aastaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamisel 
ettevaatusprintsiipi ja ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma 
panuse merekeskkonna kaitsesse, mis 
sätestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta direktiivis 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel 
tasemel, mis tagaks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse võimaluse korral 
2015. aastaks ja hiljemalt 2020. aastaks.

Or. es
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Muudatusettepanek 59
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis 
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel 
tasemel, mis tagaks hiljemalt 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse.
Ühise kalanduspoliitika puhul rakendatakse 
kalavarude majandamisel 
ettevaatusprintsiipi ja ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma panuse 
merekeskkonna kaitsesse, mis sätestati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 
2008. aasta direktiivis 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis 
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel
tasemel, mis tagaks võimaluse korral
2015. aastaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse; või kui see ei ole võimalik, siis 
hiljemalt 2020. aastaks. Ühise 
kalanduspoliitika puhul rakendatakse 
kalavarude majandamisel 
ettevaatusprintsiipi ja ökosüsteemipõhist
lähenemisviisi. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma panuse 
merekeskkonna kaitsesse, mis sätestati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 
2008. aasta direktiivis 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

Or. fr

Selgitus

Kõigi liikide puhul ei saa kohaldada 2015. aasta tähtaega.

Muudatusettepanek 60
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis 
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel 
tasemel, mis tagaks hiljemalt 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse.
Ühise kalanduspoliitika puhul rakendatakse
kalavarude majandamisel
ettevaatusprintsiipi ja ökosüsteemipõhist
lähenemisviisi. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma panuse 
merekeskkonna kaitsesse, mis sätestati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 
2008. aasta direktiivis 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on
jätkusuutlikult kasutada mere bioloogilisi 
elusressursse viisil, mis taastaks ja hoiaks
kõik püütavate liikide kalavarud kõrgemal 
tasemest, mis tagaks hiljemalt 
2015. aastaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse või asjakohase 
asendusväärtuse. Ühise kalanduspoliitika 
puhul rakendatakse ettevaatusprintsiipi
ning ökosüsteemipõhist kalavarude ja 
vesiviljeluse majandamist. Seega peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
andma panuse merekeskkonna kaitsesse, 
mis sätestati Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivis 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

Or. en

Muudatusettepanek 61
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühise kalanduspliitika eesmärkide 
saavutamist õõnestataks, kui Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu antav 
liidu rahaline toetus eraldataks 
ettevõtjatele, kes eelnevalt ei vastanud 
nõuetele, mis on seotud avaliku huviga 
säilitada mere bioloogilised ressursid.

(15) Ühise kalanduspliitika eesmärkide 
saavutamist õõnestataks, kui Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu antav 
liidu rahaline toetus eraldataks 
ettevõtjatele, kes eelnevalt ei vastanud 
nõuetele, mis on seotud avaliku huviga 
säilitada mere bioloogilised ressursid.
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Seega peaksid olema vastuvõetavad vaid 
ettevõtjad, kes teatava ajavahemiku jooksul 
enne toetusetaotluse esitamist ei olnud 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga tegelevate 
laevade ELi nimekirja kantud laevade töö, 
juhtimise ega omamisega, nagu see on 
sätestatud nõukogu 29. septembri 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 1005/2008
(millega luuakse ühenduse süsteem 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks ning muudetakse määrusi
(EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja
(EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja
(EÜ) nr 1447/1999) artikli 40 lõikes 3, 
ning kes ei ole toime pannud tõsist 
rikkumist määruse (EÜ) nr 1005/2008 
artikli kohaselt või 20. novembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009
(millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimise tagamiseks, 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 
nr 2371/2002, nr 811/2004, (EÜ) nr 
768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 
2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 
509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 
1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 
1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) 
1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006) artikli 90 
lõike 1 kohaselt, ning kes ei ole jätnud 
täitmata mõnd teist ühise kalanduspoliitika 
eeskirja, seades sellega suurde ohtu 
asjaomaste kalavarude säästva arengu ning 
kujutades endast olulist ohtu mere 
bioloogiliste elusressursside jätkusuutliku 
kasutamisele, millega taastatakse ja 
hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikke tasemeid.

Seega peaksid olema vastuvõetavad vaid 
ettevõtjad, kes teatava ajavahemiku jooksul 
enne toetusetaotluse esitamist ei olnud 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga tegelevate 
laevade ELi nimekirja kantud laevade töö, 
juhtimise ega omamisega, nagu see on 
sätestatud nõukogu 29. septembri 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 1005/2008
(millega luuakse ühenduse süsteem 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks ning muudetakse määrusi
(EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja
(EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja
(EÜ) nr 1447/1999) artikli 40 lõikes 3, 
ning kes ei ole toime pannud tõsist 
rikkumist määruse (EÜ) nr 1005/2008 
artikli kohaselt või 20. novembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009
(millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimise tagamiseks, 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 
nr 2371/2002, nr 811/2004, (EÜ) nr 
768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 
2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 
509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 
1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 
1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) 
1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006) artikli 90 
lõike 1 kohaselt, ning kes ei ole jätnud 
täitmata mõnd teist ühise kalanduspoliitika 
eeskirja, seades sellega suurde ohtu 
asjaomaste kalavarude pikaajalise säästva 
arengu ning kujutades endast olulist ohtu 
mere bioloogiliste elusressursside 
jätkusuutliku kasutamisele, millega 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid 2015. aastaks tasemetel, 
mis ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse või asjakohase asendusväärtuse
saavutamiseks vajalikke tasemeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 63
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks koostama iga-aastase 
olemasolevate kulukohustuste 
assigneeringute jaotuse liikmesriikide 
kaupa, kasutades objektiivseid ja 
läbipaistvaid kriteeriume; need 
kriteeriumid peaksid hõlmama varasemaid 
kulujaotisi nõukogu määruse (EÜ) nr 
1198/2006 kohaselt ja varasemat tarbimist 
nõukogu määruse nr 861/2006 alusel.

(24) Komisjon peaks koostama iga-aastase 
olemasolevate kulukohustuste 
assigneeringute jaotuse liikmesriikide 
kaupa, kasutades objektiivseid ja 
läbipaistvaid kriteeriume; need 
kriteeriumid peaksid hõlmama varasemaid 
kulujaotisi nõukogu määruse (EÜ) nr 
1198/2006 kohaselt ja varasemat tarbimist 
nõukogu määruse nr 861/2006 alusel. Need 
kriteeriumid ja iga-aastane jaotus tehakse 
avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjon peaks koostama iga-aastase 
olemasolevate kulukohustuste 
assigneeringute jaotuse liikmesriikide 
kaupa, kasutades objektiivseid ja 
läbipaistvaid kriteeriume; need 
kriteeriumid peaksid hõlmama varasemaid 
kulujaotisi nõukogu määruse (EÜ) nr 

(24) Komisjon peaks koostama ja 
avalikustama iga-aastase olemasolevate 
kulukohustuste assigneeringute jaotuse 
liikmesriikide kaupa, kasutades 
objektiivseid ja läbipaistvaid kriteeriume;
need kriteeriumid peaksid hõlmama 
varasemaid kulujaotisi nõukogu määruse
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1198/2006 kohaselt ja varasemat tarbimist 
nõukogu määruse nr 861/2006 alusel.

(EÜ) nr 1198/2006 kohaselt ja varasemat 
tarbimist nõukogu määruse nr 861/2006 
alusel.

Or. en

Selgitus

Suurem läbipaistvus on kalandustoetuste küsimuse tõhusaks lahendamiseks vältimatu 
eeltingimus.

Muudatusettepanek 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 ja detsentraliseerimise
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, 
mis hõlmab riiklikust tasandist allpool 
olevaid eri rakenduskavasid. 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.

Or. es
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Muudatusettepanek 67
Kriton Arsenis

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, ühtekuuluvuspoliitikat ja 
keskkonnapoliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kalandustegevuse konkurentsivõime 
ja majandusarengu suurendamiseks on 
väga oluline ergutada innovatsiooni ja 

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

ettevõtlust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
uuenduslikke ja keskkonna-alaselt 
jätkusuutlikke tegevusi ja ettevõtluse 
arendamist nii, et püütavate liikide 
populatsioonid taastatakse ja hoitakse 
2015. aastaks kõrgemal tasemetest, mis 
tagavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse, ning 2020. aastaks 
saavutatakse ja säilitatakse hea 
keskkonnaseisund, samuti 
ettevaatuspõhimõtet ja ökosüsteemipõhist 
kalavarude majandamist järgides.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Georgios Koumoutsakos

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
koolitust, haridust ja elukestvat õpet, 
koostööd teadlaste ja kalurite vahel, mis 
ergutab teadmiste levitamist ja edendab 
karjäärivõimalusi merega seotud 
erialadel, ning nõuandeteenuseid, mis 
aitavad parandada ettevõtjate üldist 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32
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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 
elukestvat õpet ja koolitust, koostööd 
teadlaste ja kalurite vahel, mis ergutab 
teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada 
ettevõtjate jätkusuutlikkust, üldist 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
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.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
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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 rannapüügiga tegelevate 
kalurite sotsiaalsest ja territoriaalsest 
tähtsusest, peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama rannapüügisektori 
sotsiaaldialoogi sobivatel foorumitel.

Or. es

Muudatusettepanek 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 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.

Or. es

Muudatusettepanek 74
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

täitmise tagamiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
investeeringuid, mis hõlmavad ohutust ja 
hügieeni pardal, tingimusel et 
investeeringu tulemusena ei suurene 
aluse püügivõimsus.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid ei ole kalandussektori ees seisvatele probleemidele sobiv 
lahendus. 

Muudatusettepanek 76
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) [ÜKP määruse] artiklis 27 sätestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamise tulemusena ja

(37) Liikmesriikide toetamiseks selliste
uute süsteemide rakendamisel, mille 
kohaselt püügivõimalusi eraldatakse 
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liikmesriikide toetamiseks nende uute 
süsteemide rakendamisel peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma toetust, 
pidades silmas võimekuse loomist ning 
parimate tavade vahetamist.

vastavalt avalikustatud eesmärkidele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
andma toetust, pidades silmas võimekuse 
loomist ning parimate tavade vahetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Liikmesriikide toetamiseks selliste
uute süsteemide rakendamisel, mille 
kohaselt juurdepääsu kalavarudele 
eraldatakse nii, et eelisjuurdepääsu 
saavad kõige jätkusuutlikumad tegevused,
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
andma toetust, pidades silmas võimekuse 
loomist ning parimate tavade vahetamist.

Or. en

Selgitus

Euroopa kalandusettevõtted on erinevad ja vajavad rohkem valikuid kui üks kohustuslik 
ülekantavaid püügikontsessioone hõlmav lähenemisviis. ELi liikmesriigid võivad saada 
toetust, et aidata kaluritel üle minna jätkusuutlikule kalanduse haldamisele ja õppida üksteise 
kogemustest. Kalavarudele juurdepääsu eraldamisel peavad liikmesriigid võtma arvesse 
sotsiaalseid ja keskkonna-alaseid tegureid, sealhulgas kasu, mida saadakse selektiivsele ja 
väikese mõjuga kalandustegevusele eraldatava osa suurendamisest ning kogukonna- või 
mikroettevõtete põhisest ettevõtlusest.

Muudatusettepanek 78
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid ei ole kalandussektori ees seisvatele probleemidele sobiv 
lahendus. 

Muudatusettepanek 79
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Vajadus vähendada liigset 
püügivõimsust, et saavutada stabiilne ja 
püsiv tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel, võib tekitada uute 
karjäärivõimaluste leidmise vajaduse
väljaspool kalandustegevust. Seetõttu 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama mitmekesistamist ja töökohtade 
loomist, toetades ennekõike alustavaid 
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laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust.
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 
sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

ettevõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Seetõttu peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama mitmekesistamist ja 
töökohtade loomist, toetades ennekõike 
alustavaid ettevõtteid, mikroettevõtteid ja 
laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, eelkõige
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust.

Or. en

Selgitus

Euroopa kalandusettevõtted on erinevad ja vajavad rohkem valikuid kui üks kohustuslik 
ülekantavaid püügikontsessioone hõlmav lähenemisviis.
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Muudatusettepanek 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks lisaks 
kalandustegevusele. Seetõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama mitmekesistamist ja töökohtade 
loomist, toetades ennekõike alustavaid 
ettevõtteid ja laevade kohandamist või
kasutuselevõttu täiendavataks
merendustegevusteks, mis ei ole kalapüük, 
pöörates eritähelepanu 
turismikalapüügile ja kalastusturismile.

Or. es

Muudatusettepanek 82
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik 
kasutamine. On leitud, et liigne 
püügivõimsus on peamine ülepüügi 
põhjustaja. Seetõttu on ülitähtis 
kohandada liidu kalalaevastik 
olemasolevatele ressurssidele vastavaks. 

välja jäetud
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Liigse püügivõimsuse kõrvaldamine 
riigiabi kaudu, näiteks ajutine või püsiv 
tegevuse lõpetamine ja lammutamiskavad, 
on osutunud ebaefektiivseks. Seetõttu 
toetab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond ülekantavate 
püügikontsessioonide loomist ja 
haldamist, mille eesmärk on vähendada 
liigset püügivõimsust ning suurendada 
asjaomaste tegevuste majandusarengut ja 
asjaomaste ettevõtjate kasumlikkust.

Or. fr

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid ei ole kalandussektori ees seisvatele probleemidele sobiv 
lahendus. 

Muudatusettepanek 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine
viisil, mis vastab kalandus- ja 
vesiviljelussektori majanduslikule ja 
sotsiaalsele arengule. On leitud, et liigne 
püügivõimsus on peamine ülepüügi 
põhjustaja. Seetõttu on ülitähtis kohandada 
liidu kalalaevastik olemasolevatele 
ressurssidele vastavaks. Liigse 
püügivõimsuse kõrvaldamiseks tuleks 
rannapüügiks kasutatavate laevade puhul 
jätkata riigiabi, näiteks ajutine või püsiv 
tegevuse lõpetamine ja lammutamiskavad.

Or. es
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Muudatusettepanek 84
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine.
On leitud, et liigne püügivõimsus on 
peamine ülepüügi põhjustaja. Seetõttu on 
ülitähtis kohandada liidu kalalaevastik 
olemasolevatele ressurssidele vastavaks.
Nagu on märgitud rohelises raamatus, on
liigse püügivõimsuse kõrvaldamine riigiabi 
kaudu, näiteks ajutine või püsiv tegevuse 
lõpetamine ja lammutamiskavad,
hoolimata paljude aastate jooksul 
kulutatud märkimisväärsetest summadest
osutunud ebaefektiivseks ja ELi 
laevastikud ei ole veel ikka olemasolevate 
varude jaoks sobiva suurusega ja 
koosseisuga. Kõige 
keskkonnasõbralikumalt ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikult kalastavate kalurite ja 
aluste toetamiseks tuleks kasutada 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
summasid.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine.
On leitud, et liigne püügivõimsus on 
peamine ülepüügi põhjustaja. Seetõttu on 

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

ülitähtis saavutada stabiilne ja püsiv 
tasakaal liidu kalalaevastiku ja 
püügivõimaluste vahel. Liigse 
püügivõimsuse kõrvaldamine riigiabi 
kaudu, näiteks ajutine või püsiv tegevuse 
lõpetamine ja lammutamiskavad, on 
osutunud ebaefektiivseks. Seetõttu toetab 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
süsteemide loomist ja haldamist, mille 
eesmärk on vähendada liigset 
püügivõimsust ning suurendada asjaomaste 
tegevuste majandusarengut ja asjaomaste 
ettevõtjate kasumlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 89
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid ei ole kalandussektori ees seisvatele probleemidele sobiv 
lahendus. 

Muudatusettepanek 90
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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haldusvahendina kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamist, parandamist ja 
haldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja toetada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja tagada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete ja liidu 
keskkonnapoliitika rakendamine, võttes 
siiski arvesse tingimuste erinevust 
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eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus.

ühenduse vetes. Sellel eesmärgil on 
hädavajalik luua kaitsemeetmete 
piirkonnakeskne käsitlus, mille puhul 
ühise püügipiirkonnaga liikmesriigid 
teevad koostööd ja tagavad 
püügipiirkonna tasandil järjepideva 
lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja toetada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete 
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 
eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus.

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja toetada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete 
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 
eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus, 
mis soodustab koostööd ja optimeeritud 
poliitika loomist ühise püügipiirkonnaga 
liikmesriikide püügipiirkondade tasandil.

Or. en

Selgitus

Järjepideva lähenemisviisi tagamiseks Euroopa vetes peaksid liikmesriigid, kellel on ühine 
püügipiirkond, mille suhtes võetakse vastu mitmeaastane kava, tegema üksteisega koostööd, 
tagamaks et siseriiklikud sätted, nt mitmeaastase kavaga seotud kaitsemeetmed, oleksid 
selged, kooskõlastatud ja vastaksid ühise kalanduspoliitika eesmärkidele. 

Muudatusettepanek 94
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41



PE492.694v01-00 28/85 AM\907165ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja toetada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete 
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 
eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus.

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja edendada 
meetmeid, mis leevendavad mere-, ranna-
ja saarte kliima muutumise mõju ja 
aitavad sellega kohaneda, pöörates erilist 
tähelepanu nendele piirkondadele, mis on 
selle suhtes kõige kaitsetumad, ja toetada 
ühise kalanduspoliitika kaitsemeetmete 
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 
eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(42) Samamoodi peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond toetama kalapüügi mõju 
vähendamist merekeskkonnale ja 
võimaluse korral selle kõrvaldamist, eriti 
ökoinnovatsiooni edendamise kaudu, mis 
on osutunud kasulikuks pikaajaliselt 
keskkonnasäästliku kalapüügi 
edendamisel ja kalapüügi mõju 
vähendamisel merekeskkonnale,
selektiivsemate vahendite ja varustuse ning 
meetmete kaudu, mille eesmärk on kaitsta 
ja taastada merekeskkonna bioloogilist 
mitmekesisust, ökosüsteeme ning nende 
pakutavaid teenuseid, nii et püütavate 
liikide populatsioonid taastatakse ja 
hoitakse 2015. aastaks kõrgemal 
tasemetest, mis annavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse, ning 2020. 
aastaks saavutatakse ja säilitatakse hea 
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keskkonnaseisund, kooskõlas ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga 
2020. aastani.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheitekeeluga peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama samasuguseid investeeringuid, 
mille eesmärk on kasutada püütud 
soovimatut kala võimalikult hästi ning 
tõsta püütud kala vähekasutatavate osade 
hinda. Arvestades ressursinappust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, 
mille eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda tüüpi investeeringud soodustavad praeguse olukorra säilimist ja hoiavad soovimatu kala 
püügimahud endisel tasemel. Sellega ei lahendata tagasiheite ja kaaspüügi probleemi. Samuti 
on laeva pardal toimuvat töötlemist väga raske kontrollida. Investeeringud pardale peaksid 
suurendama selektiivsust ja vähendama mõju.

Muudatusettepanek 97
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheitekeeluga peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama samasuguseid investeeringuid, 
mille eesmärk on kasutada püütud 
soovimatut kala võimalikult hästi ning
tõsta püütud kala vähekasutatavate osade 
hinda. Arvestades ressursinappust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, mille 
eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheitekeeluga peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama investeeringuid püügivahendite 
mitmekesistamisse, et vältida, vähendada 
ja võimaluse korral kõrvaldada soovimatu 
püük, ja pardal tehtavaid investeeringuid,
mille eesmärk on tõsta püütud kala 
vähekasutatavate osade hinda. Arvestades 
ressursinappust, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond püütud kala väärtuse 
maksimeerimiseks toetama ka sarnaseid 
investeeringuid, mille eesmärk on lisada 
püütavale kalale kaubanduslikku väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheitekeeluga peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama samasuguseid investeeringuid, 
mille eesmärk on kasutada püütud 
soovimatut kala võimalikult hästi ning 
tõsta püütud kala vähekasutatavate osade 
hinda. Arvestades ressursinappust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, mille 
eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheite vähendamisega
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama samasuguseid investeeringuid, 
mille eesmärk on järkjärgult vähendada 
soovimatut kala ja kasutada püütud 
soovimatut kala võimalikult hästi ning 
tõsta püütud kala vähekasutatavate osade 
hinda. Arvestades ressursinappust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka pardal tehtavaid ning 
töötlemiseks ja turustamiseks tehtavaid
investeeringuid, mille eesmärk on lisada 
püütavale kalale kaubanduslikku väärtust.

Or. es
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Muudatusettepanek 99
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheitekeeluga peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama samasuguseid investeeringuid, 
mille eesmärk on kasutada püütud 
soovimatut kala võimalikult hästi ning 
tõsta püütud kala vähekasutatavate osade 
hinda. Arvestades ressursinappust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, mille 
eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

(43) Et tagasiheidet märkimisväärselt 
vähendada, peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama pardale tehtavaid
investeeringuid, mille eesmärk on kasutada 
püütud soovimatut kala võimalikult hästi 
ning tõsta püütud kala vähekasutatavate 
osade hinda. Arvestades ressursinappust, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, mille 
eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

Or. fr

Selgitus

Tagasiheite täielik keeld annab vastupidise tulemuse, sest kaluritel on võimatu seda 
rakendada.

Muudatusettepanek 100
Kriton Arsenis

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 

(44) Olles teadlik kalasadamate, 
lossimiskohtade ja varjualuste tähtsusest, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama asjaomaseid investeeringuid, eriti
püügi registreerimise, energiatõhususe, 
keskkonnakaitse ja lossitud 
kalandustoodete kvaliteedi suurendamiseks
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töötingimuste parandamiseks. kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
määruse artiklis 15 sätestatud 
lossimiskohustusega ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) EMKF peaks toetama kalavarude 
taastamise piirkondade ühtse võrgustiku 
loomist, kus oleks keelatud igasugune 
kalapüük ja mis hõlmab piirkondi, mis on 
olulised kalade tootlikkuse jaoks, eeskätt 
kalavarude kasvu-, kudemis- ja 
toitumispaigad. 

Or. en

Muudatusettepanek 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liidu jaoks on elutähtis jätkusuutliku 
tasakaalu saavutamine mageveeressursside 
ja nende kasutamise vahel; seega, võttes 
vääriliselt arvesse keskkonnamõju ja 
tagades samal ajal nende sektorite jätkuva 
majandusliku elujõulisuse, peaksid 
vajalikud sätted toetama sisevetekalandust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es
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Muudatusettepanek 103
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liidu jaoks on elutähtis jätkusuutliku 
tasakaalu saavutamine mageveeressursside 
ja nende kasutamise vahel; seega, võttes 
vääriliselt arvesse keskkonnamõju ja 
tagades samal ajal nende sektorite jätkuva 
majandusliku elujõulisuse, peaksid 
vajalikud sätted toetama sisevetekalandust.

(45) Liidu jaoks on elutähtis jätkusuutliku 
tasakaalu saavutamine mageveeressursside 
ja nende kasutamise vahel; seega, võttes 
vääriliselt arvesse keskkonnamõju, et 
tagada nende sektorite jätkuv majanduslik 
elujõulisus, peaksid vajalikud sätted 
toetama sisevetekalandust.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Kriton Arsenis

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 
Kalandusfond toetama keskkondlikult, 
majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutliku 
vesiviljelusmajanduse arendamist.

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Vesiviljelus toetab majanduskasvu 
ning töökohtade loomist ranniku- ja 
maapiirkondades. Seetõttu on ülioluline, et 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond oleks 
kättesaadav vesiviljelusettevõtetele, eriti 
VKEdele, ning aitaks kaasa uute 
vesiviljelusettevõtjate toomisele sellesse 
ettevõtlusvaldkonda. Vesiviljelustegevuse 
konkurentsivõime ja majandusarengu 
suurendamiseks on väga oluline ergutada 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Seetõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama uuenduslikke tegevusi ja 
ettevõtluse arendamist, pöörates erilist 
tähelepanu toiduks mittekasutatavale ja 
avamere vesiviljelusele.

(47) Vesiviljelus toetab majanduskasvu 
ning töökohtade loomist ranniku- ja 
maapiirkondades. Seetõttu on ülioluline, et 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond oleks 
kättesaadav jätkusuutlikele
vesiviljelusettevõtetele, eriti VKEdele, 
ning aitaks kaasa uute 
vesiviljelusettevõtjate toomisele sellesse 
ettevõtlusvaldkonda. Vesiviljelustegevuse 
konkurentsivõime ja majandusarengu 
suurendamiseks on väga oluline ergutada 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Seetõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama jätkusuutlikke, uuenduslikke 
tegevusi ja ettevõtluse arendamist, aidates 
kaasa selle tagamisele, et vesiviljelus on 
jätkusuutlik ja kooskõlas vee, elupaikade, 
keskkonnamõju hindamise ja 
merestrateegia raamdirektiividega.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Uut liiki sissetulekud kombineerituna 
vesiviljelustegevustega on juba tõestanud 
oma lisandväärtust ettevõtluse 
arendamises. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama neid 
vesiviljelusest väljapoole jäävaid 
lisategevusi, nagu õngitsemisturism, 
hariduslikud või keskkonnategevused.

(48) Uut liiki sissetulekud kombineerituna 
vesiviljelustegevustega on juba tõestanud 
oma lisandväärtust ettevõtluse 
arendamises. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama neid 
vesiviljelusest väljapoole jäävaid 
lisategevusi, nagu õngitsemisturism,
vesiviljelussektorit ja selle tooteid edendav 
vesiviljelusturism ning hariduslikud või 
keskkonnategevused.

Or. es
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Muudatusettepanek 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Olles teadlik vajadusest selgitada välja 
kõige sobivamad vesiviljeluse arendamise 
valdkonnad, võttes arvesse vetele ja 
muudele aladele juurdepääsu, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama riigi ametiasutusi strateegiliste 
valikute tegemisel riiklikul tasandil.

(50) Olles teadlik vajadusest selgitada välja 
kõige sobivamad vesiviljeluse arendamise 
valdkonnad, võttes arvesse vetele ja 
muudele aladele juurdepääsu, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama riigi ja riigi tasandist allpool 
olevaid ametiasutusi strateegiliste valikute 
tegemisel vastavalt nende pädevusele.

Or. es

Muudatusettepanek 108
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Olles teadlik vajadusest selgitada välja 
kõige sobivamad vesiviljeluse arendamise 
valdkonnad, võttes arvesse vetele ja 
muudele aladele juurdepääsu, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama riigi ametiasutusi strateegiliste 
valikute tegemisel riiklikul tasandil.

(50) Olles teadlik vajadusest selgitada välja 
kõige sobivamad vesiviljeluse arendamise 
valdkonnad, võttes arvesse vetele ja 
muudele aladele juurdepääsu, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama riigi ametiasutusi strateegiliste 
valikute tegemisel strateegiliste valikute 
tegemisel riiklikul tasandil kooskõlas ELi 
rannikualade haldamise ja mereala 
ruumilise planeerimise poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Keskkonda säästva vesiviljeluse 
edendamiseks peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama keskkonnateadlikke 
vesiviljelustegevusi, vesiviljelusettevõtete 
ümberkujundamist keskkonnajuhtimisele 
sobivaks, auditeerimissüsteemide 
kasutamist ning üleminekut orgaanilisele
vesiviljelusele. Samamoodi peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama vesiviljelust, mis osutab erilisi 
keskkonnateenuseid.

(52) Keskkonda säästva vesiviljeluse 
edendamiseks peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama keskkonnateadlikke 
vesiviljelustegevusi, vesiviljelusettevõtete 
ümberkujundamist keskkonnajuhtimisele 
sobivaks, auditeerimissüsteemide 
kasutamist ning üleminekut
jätkusuutlikule vesiviljelusele.

Or. es

Muudatusettepanek 111
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Keskkonda säästva vesiviljeluse 
edendamiseks peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama keskkonnateadlikke 
vesiviljelustegevusi, vesiviljelusettevõtete 
ümberkujundamist keskkonnajuhtimisele 
sobivaks, auditeerimissüsteemide 
kasutamist ning üleminekut orgaanilisele 
vesiviljelusele. Samamoodi peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
vesiviljelust, mis osutab erilisi 
keskkonnateenuseid.

(52) Keskkonda säästva vesiviljeluse 
edendamiseks peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama
ökosüsteemipõhiseid keskkonnateadlikke 
vesiviljelustegevusi, vesiviljelusettevõtete 
ümberkujundamist keskkonnajuhtimisele 
sobivaks, auditeerimissüsteemide 
kasutamist ning üleminekut orgaanilisele 
vesiviljelusele. Samamoodi peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
vesiviljelust, mis osutab erilisi 
keskkonnateenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Olles teadlik tarbijakaitse tähtsusest, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
tagama põllumajandustootjatele piisava 
toetuse, et ennetada ning leevendada ohtu 
rahva- ja loomatervisele, mida võib 
tekitada vesiviljeluse kasvatustegevus.

(53) Olles teadlik tarbijakaitse tähtsusest, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
tagama põllumajandustootjatele piisava 
toetuse, et ennetada ning leevendada ohtu 
rahva- ja loomatervisele ja heaolule, mida 
võib tekitada vesiviljeluse kasvatustegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Tunnistades vesiviljelustegevuste 
investeerimisriski, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond panustama 
talitluspidevusse, hõlmates kalavarude 
kindlustuse kättesaadavust ja tagades 
seega tootjatele sissetuleku juhuks, kui 
ilmnevad tavatud tootmisega seotud kaod, 
eriti looduskatastroofide, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste, järskude 
veekvaliteedi muutuste, haiguste või 
kahjurite ning tootmisrajatiste hävinemise 
tõttu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistegevusi. Uue tagasiheitekeelu 
poliitikaga kohanemiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama ka 
soovimatu saagi töötlemist.

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistegevusi.

Or. en
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Selgitus

Abi ei tohiks tekitada stiimulit püüda soovimatut kala.

Muudatusettepanek 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse 
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistegevusi. Uue tagasiheitekeelu 
poliitikaga kohanemiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama ka 
soovimatu saagi töötlemist.

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse 
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistegevusi.

Or. es

Muudatusettepanek 116
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
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nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistegevusi. Uue tagasiheitekeelu 
poliitikaga kohanemiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama ka 
soovimatu saagi töötlemist.

nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistegevusi. Uue tagasiheitekeelu 
poliitikaga kohanemiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama ka 
soovimatu saagi registreerimist ja
töötlemist ning rahastama avalike 
asutuste turustusstiimuleid, mis on 
kooskõlas tagasiheitekeelu ja kaaspüügi 
vähendamise eesmärkidega, nt avaliku 
fondi loomine, mis haldaks 
tagasiheitekeelust saadavaid tulusid ja 
kataks nende tuludega teadusliku 
nõustamise, kalavarude hindamise ning 
järelevalve ja kontrolli kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Prioriteetsus tuleks omistada 
tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele, andes 
neile toetust. Ladustusabi ning tootmis- ja 
turustamiskavade toetus tuleks järk-
järgult kaotada, kuna seda tüüpi toetuse 
olulisus on kaotanud huvitavuse liidu 
vastavatele toodetele mõeldud turu 
areneva struktuuri ja tugevate 
tootjaorganisatsioonide kasvava tähtsuse 
valguses.

(62) Prioriteetsus tuleks omistada 
tootjaorganisatsioonidele ja muudele 
kalanduse esindusorganisatsioonidele, 
eelkõige kalurite organisatsioonidele, 
ning tootjaorganisatsioonide ühendustele, 
andes neile toetust.

Or. es
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Muudatusettepanek 118
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Prioriteetsus tuleks omistada 
tootjaorganisatsioonidele ja
tootjaorganisatsioonide ühendustele, andes 
neile toetust. Ladustusabi ning tootmis- ja 
turustamiskavade toetus tuleks järk-järgult
kaotada, kuna seda tüüpi toetuse olulisus 
on kaotanud huvitavuse liidu vastavatele 
toodetele mõeldud turu areneva struktuuri
ja tugevate tootjaorganisatsioonide kasvava 
tähtsuse valguses.

(62) Prioriteetsus tuleks omistada 
tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele, andes 
neile toetust. Ladustusabi ning tootmis- ja 
turustamiskavade toetus tuleks kaotada, 
kuna seda tüüpi toetuse olulisus on 
kaotanud huvitavuse liidu vastavatele 
toodetele mõeldud turu areneva struktuuri 
ja tugevate tootjaorganisatsioonide kasvava 
tähtsuse valguses.

Or. en

Selgitus

Praeguses finantsraamistikus ei kasuta tootjaorganisatsioonid selle meetme alusel antavat 
toetust piisavalt. Selle meetme rahastamise jätkamise asemel tuleks ladustusabi täielikult 
kaotada, arvestades eelkõige, et EL katab selle meetme rahastamise (erandina) 100%liselt ja 
see on mõeldud üksnes kaubanduslikele liikidele. 

Muudatusettepanek 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Tunnistades kasvavat konkurentsi, 
millega väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevad kalurid silmitsi seisavad, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevate kalurite ettevõtlusalgatusi, mis 
lisavad nende püütavale kalale väärtust, 
eriti püütavate kalade töötlemise või 
otseturustamise kaudu.

(63) Tunnistades kasvavat konkurentsi, 
millega rannapüügiga tegelevad kalurid 
silmitsi seisavad, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
kalurite ettevõtlusalgatusi, mis lisavad 
nende püütavale kalale väärtust, eriti 
püütavate kalade töötlemise või 
otseturustamise kaudu.
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Or. es

Muudatusettepanek 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Kõige olulisem on, et liikmesriigid ja 
ettevõtjad oleksid varustatud viisil, mis 
võimaldaks kõrgetasemelisi kontrolle ning 
seega tagada ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadele vastavuse, tagades samal ajal 
vee-elusressursside säästva kasutamise;
EMKF peaks seega toetama liikmesriike ja 
ettevõtjaid nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 kohaselt. Eeskirju järgiva 
kalanduskultuuri loomise teel peaks see 
toetus andma panuse säästvasse arengusse.

(69) Võttes arvesse eri püügipiirkondade 
eripära ja asjaomase varustuse tasuvust, 
on kõige olulisem, et liikmesriigid ja 
ettevõtjad oleksid varustatud viisil, mis 
võimaldaks kõrgetasemelisi kontrolle ning 
seega tagada ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadele vastavuse, tagades samal ajal 
vee-elusressursside säästva kasutamise;
EMKF peaks seega toetama liikmesriike ja 
ettevõtjaid nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 kohaselt. Eeskirju järgiva 
kalanduskultuuri loomise teel peaks see 
toetus andma panuse säästvasse arengusse.

Or. es

Muudatusettepanek 121
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Kõige olulisem on, et liikmesriigid ja 
ettevõtjad oleksid varustatud viisil, mis 
võimaldaks kõrgetasemelisi kontrolle ning 
seega tagada ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadele vastavuse, tagades samal ajal 
vee-elusressursside säästva kasutamise;
EMKF peaks seega toetama liikmesriike ja 
ettevõtjaid nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1224/2009 kohaselt. Eeskirju järgiva 
kalanduskultuuri loomise teel peaks see 

(69) Kõige olulisem on, et liikmesriigid ja 
ettevõtjad oleksid varustatud viisil, mis 
võimaldaks korrapäraseid ja
kõrgetasemelisi kontrolle ning seega 
tagada ühise kalanduspoliitika eeskirjadele 
vastavuse, tagades samal ajal vee-
elusressursside säästva kasutamise; EMKF 
peaks seega toetama liikmesriike ja 
ettevõtjaid nõukogu määruse (EÜ)
nr 1224/2009 kohaselt. Eeskirju järgiva 
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toetus andma panuse säästvasse arengusse. kalanduskultuuri loomise teel peaks see 
toetus andma panuse säästvasse arengusse.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Liikmesriikidele määruse (EÜ) nr 
861/2006 alusel makstavat toetust liidu 
kontrollsüsteemi rakendamisega seotud 
kulude katteks tuleks ühe fondi loogikat 
järgiva Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi juhtimisel jätkata.

(70) Liikmesriikidele määruse (EÜ) nr 
861/2006 alusel makstavat toetust liidu 
kontrollsüsteemi rakendamisega seotud 
kulude katteks tuleks ühe fondi loogikat 
järgiva Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi juhtimisel suurendada.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Kehtestada tuleks toetussätted, et 
koguda, hallata ja kasutada mitmeaastases 
liidu programmis kasutatavaid 
kalandusandmeid, eriti riiklike 
programmide toetamiseks ning andmete 
haldamiseks ja kasutamiseks teaduslikuks 
analüüsiks ja ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks. Liikmesriikidele määruse
(EÜ) nr 861/2006 alusel makstavat toetust 
kalandusandmete kogumise, haldamise ja 
kasutamisega seotud kulude katteks tuleks 
ühe fondi loogikat järgiva Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi juhtimisel
jätkata.

(73) Kehtestada tuleks toetussätted, et 
koguda, hallata ja kasutada mitmeaastases 
liidu programmis kasutatavaid 
kalandusandmeid, eriti riiklike 
programmide toetamiseks ning andmete 
haldamiseks ja kasutamiseks teaduslikuks 
analüüsiks ja ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks. Liikmesriikidele määruse
(EÜ) nr 861/2006 alusel makstavat toetust 
kalandusandmete kogumise, haldamise ja 
kasutamisega seotud kulude katteks tuleks 
ühe fondi loogikat järgiva Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi juhtimisel
suurendada.
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Or. en

Muudatusettepanek 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Kehtestada tuleks toetussätted, et 
koguda, hallata ja kasutada mitmeaastases 
liidu programmis kasutatavaid 
kalandusandmeid, eriti riiklike 
programmide toetamiseks ning andmete 
haldamiseks ja kasutamiseks teaduslikuks 
analüüsiks ja ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks. Liikmesriikidele määruse
(EÜ) nr 861/2006 alusel makstavat toetust 
kalandusandmete kogumise, haldamise ja 
kasutamisega seotud kulude katteks tuleks 
ühe fondi loogikat järgiva Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi juhtimisel 
jätkata.

(73) Kehtestada tuleks toetussätted, et 
koguda, hallata ja kasutada mitmeaastases 
liidu programmis kasutatavaid 
kalandusandmeid, eriti riiklike ja riigi 
tasandist allpool olevate programmide 
toetamiseks ning andmete haldamiseks ja 
kasutamiseks teaduslikuks analüüsiks ja 
ühise kalanduspoliitika rakendamiseks.
Liikmesriikidele määruse (EÜ) nr 
861/2006 alusel makstavat toetust 
kalandusandmete kogumise, haldamise ja 
kasutamisega seotud kulude katteks tuleks 
ühe fondi loogikat järgiva Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi juhtimisel 
jätkata.

Or. es

Muudatusettepanek 125
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Integreeritud merenduspoliitika 
eesmärk on toetada merede ja ookeanide 
säästvat kasutamist ning töötada välja 
koordineeritud, sidus ja läbipaistev 
otsuselangetamisprotsess 

(75) Integreeritud merenduspoliitika 
eesmärk on toetada merede ja ookeanide 
säästvat kasutamist ning töötada välja 
koordineeritud, sidus ja läbipaistev 
otsuselangetamisprotsess 
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poliitikavaldkondade kohta, mis mõjutavad 
ookeane, meresid, saari, rannikualasid ja 
äärepoolseimaid piirkondi ning 
merendussektoreid komisjoni teatise
„Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika” kohaselt.

poliitikavaldkondade kohta, mis mõjutavad 
ookeane, meresid, saari, rannikualasid ja 
äärepoolseimaid piirkondi ning 
merendussektoreid Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 30. novembri 2011. aasta 
määruse (EL) nr 1255/2011 (millega 
kehtestatakse integreeritud 
merenduspoliitika edasiarendamist toetav 
programm)1 ning komisjoni teatise
„Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika” kohaselt.

__________________
1 ELT L 321, 5.12.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika rakendamiseks ja 
edasiseks arendamiseks on tarvis 
pikaajalist rahastamist, mida on kajastatud 
ka nõukogu, Euroopa Parlamendi ning 
Regioonide Komitee avaldustes.

(76) Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika rakendamiseks ja 
edasiseks arendamiseks on tarvis 
pikaajalist rahastamist, mida on kajastatud 
ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2011. aasta määruses (EL) nr 
1255/2011, millega kehtestatakse 
integreeritud merenduspoliitika 
edasiarendamist toetav programm,1 ning
nõukogu, Euroopa Parlamendi ning 
Regioonide Komitee avaldustes.
Merenduse edasiarendamine 
integreeritud merenduspoliitika 
meetmetele ette nähtud rahalise toetuse 
abil avaldab olulist mõju majanduslikule, 
sotsiaalsele ja territoriaalsele 
ühtekuuluvusele.
__________________
1 ELT L 321, 5.12.2011, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 127
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76 a) Sellega seoses tuleks EMKF ette 
näha selleks, et toetada selliste meetmete 
uurimist, mille eesmärk on integreeritud 
merenduspoliitika strateegiliste 
eesmärkide edendamine, pöörates 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi 
kasutades asjakohast tähelepanu nende 
koondmõjule, jätkusuutlikule 
majanduskasvule, tööhõivele, 
innovatsioonile ja konkurentsivõimele 
rannikualadel, saartel ja 
äärepoolseimates piirkondades ning 
integreeritud merenduspoliitika 
rahvusvahelise mõõtme edendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Martina Anderson

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 

(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 
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probleemidega ning tugevdaks 
sidusrühmadevahelist koostööd, et 
maksimeerida liidu rahastamisvahendite ja 
fondide kasutamist ning aidata kaasa liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

probleemidega ning tugevdaks 
sidusrühmadevahelist koostööd, et 
maksimeerida liidu rahastamisvahendite ja 
fondide kasutamist ning aidata kaasa liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele ning 
keskkonnasäästlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Georgios Koumoutsakos

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 aidata kaasa liidu 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele. Seetõttu 
on väga oluline parandada ja tõhustada 
integreeritud merenduspoliitika 
eesmärkidega seotud välist koostööd ja 
koordineerimist, tuginedes Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsioonile (UNCLOS).

Or. en

Muudatusettepanek 130
Georgios Koumoutsakos
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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, tööhõivet, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet merendussektorites ja
liidu rannikupiirkondades, saartel ja 
äärepoolseimates piirkondades. Seetõttu 
on oluline edendada mere- ja 
rannikualade ning saarte turismi 
arendamist. Eriti oluline on välja selgitada 
reguleerivad tõkked ja oskuste 
puudujäägid, mis takistavad kasvu 
tärkavates ja tulevastes merendussektorites, 
nagu ka tegevused, mis on suunatud 
tehnoloogilisse innovatsiooni tehtavate 
investeeringute soodustamisele, mis on 
vajalikud merendusliku ja mereäärse 
rakendusega ettevõtluspotentsiaali 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles ning ühise 
kalanduspoliitika reformi rohelise 
raamatu järelduste vaimus tuleks EMKFi 
toetusest ilma jätta need ettevõtjad, kes ei 
täida ühise kalanduspoliitika eeskirju ja 
seavad eelkõige ohtu asjaomaste varude 
jätkusuutlikkuse ning tekitavad seega 
suure ohu mere bioloogiliste 
elusressursside säästvale kasutamisele,
millega taastatakse ja hoitakse püütavate 

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude eelkõige 
ebaseadusliku kalapüügi eest kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles tuleks EMKFi 
toetusest ilma jätta need ettevõtjad, kes ei 
täida ühise kalanduspoliitika eeskirju, ning 
ettevõtjad, kes on seotud ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügiga.
Liidu rahastamist ei tohiks üheski etapis, 
alates tegevuse valikust kuni selle 
rakendamiseni, kasutada ÜKP määruse 
eesmärkides sätestatud mere bioloogiliste 



AM\907165ET.doc 49/85 PE492.694v01-00

ET

liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saavutamiseks vajalikke 
tasemeid, ning ettevõtjad, kes on seotud 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga. Liidu rahastamist ei tohiks 
üheski etapis, alates tegevuse valikust kuni 
selle rakendamiseni, kasutada ÜKP 
määruse eesmärkides sätestatud mere 
bioloogiliste ressursside säilitamise avaliku 
huvi õõnestamiseks.

ressursside säilitamise avaliku huvi 
õõnestamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 132
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude eelkõige 
ebaseadusliku kalapüügi eest kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles ning ühise 
kalanduspoliitika reformi rohelise raamatu 
järelduste vaimus tekitavad ettevõtjad, kes 
ei täida ühise kalanduspoliitika eeskirju ja 
seavad eelkõige ohtu asjaomaste varude 
jätkusuutlikkuse ning eriti eesmärgid, mis 
seisnevad 2015. aastaks püütavate liikide 
populatsioonide taastamises ja hoidmises 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saamiseks 
vajalikke tasemeid, ning 2020. aastaks 
hea keskkonnaseisundi saavutamises ja 
säilitamises, seega suure ohu mere 
bioloogiliste elusressursside säästvale 
kasutamisele, koos ettevõtjatega, kes on 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga, ning need 
tuleks EMKFi toetusest ilma jätta. Liidu 
rahastamist ei tohiks üheski etapis, alates 
tegevuse valikust kuni selle rakendamiseni, 
kasutada ÜKP määruse eesmärkides 
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sätestatud mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise avaliku huvi õõnestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 89

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(89) Liikmesriigid peaksid rakendama 
piiravaid meetmeid, et tagada haldus- ja 
kontrollsüsteemide korralik töötamine. Sel 
eesmärgil peaks igaks rakenduskavaks 
olema määratud korraldusasutus, 
makseasutus ja sertifitseerimisasutus ja 
nende kohustused. Need kohustused 
peaksid olema peamiselt seotud 
usaldusväärse rahastamise tagamise, 
hindamise korraldamise, kulutuste 
tõendamise, auditeerimise ja liidu 
õigusaktidele vastavusega. Tuleks ette näha 
komisjoni ja asjaomaste riiklike asutuste 
korrapärased kokkusaamised toetuse 
andmise jälgimiseks. Eriti halduse ja 
kontrolli puhul on liikmesriikide jaoks vaja 
kehtestada kord, mille alusel liikmesriigid 
kinnitavad süsteemide olemasolu ja 
nõuetekohast toimimist.

(89) Liikmesriigid peaksid rakendama 
piiravaid meetmeid, et tagada haldus- ja 
kontrollsüsteemide korralik töötamine. Sel 
eesmärgil peaks igaks madalama kui 
riikliku tasandi rakenduskavaks olema 
määratud korraldusasutus, makseasutus ja 
sertifitseerimisasutus ja nende kohustused.
Need kohustused peaksid olema peamiselt 
seotud usaldusväärse rahastamise tagamise, 
hindamise korraldamise, kulutuste 
tõendamise, auditeerimise ja liidu 
õigusaktidele vastavusega. Tuleks ette näha 
komisjoni ja asjaomaste riiklike asutuste 
korrapärased kokkusaamised toetuse 
andmise jälgimiseks. Eriti halduse ja 
kontrolli puhul on liikmesriikide jaoks vaja 
kehtestada kord, mille alusel liikmesriigid 
kinnitavad süsteemide olemasolu ja 
nõuetekohast toimimist.

Or. es

Muudatusettepanek 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Kulukohustuste ja maksete eeskirju (93) Kulukohustuste ja maksete eeskirju 
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ning korda tuleks lihtsustada, nii et oleks 
tagatud pidev rahavoog. Eelmakse 4 %
ulatuses EMKFi panusest peaks aitama 
rakenduskava rakendamist kiirendada.

ning korda tuleks lihtsustada, nii et oleks 
tagatud pidev rahavoog. Eelmakse 7 %
ulatuses EMKFi panusest peaks aitama 
rakenduskava rakendamist kiirendada.

Or. es

Muudatusettepanek 135
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) Rakenduskava üle tuleks teostada 
järelevalvet ning seda hinnata, et 
parandada selle kvaliteeti ja 
demonstreerida selle saavutusi. Komisjon 
peaks kehtestama ühise järelevalve- ja 
hindamisraamistiku, millega muu hulgas 
tagatakse asjakohase teabe (sh 
liikmesriikidelt pärinev teave) õigeaegne 
kättesaadavus. Siinkohal tuleks kindlaks 
määrata näitajate loetelu ning komisjon 
peaks poliitika eesmärkidega seoses 
hindama ÜPP poliitika mõju.

(98) Rakenduskava üle tuleks teostada 
järelevalvet ning seda hinnata, et 
parandada selle kvaliteeti ja 
demonstreerida selle saavutusi. Komisjon 
peaks kehtestama ühise järelevalve- ja 
hindamisraamistiku, millega muu hulgas 
tagatakse asjakohase teabe (sh 
liikmesriikidelt pärinev teave) õigeaegne
avalik kättesaadavus. Siinkohal tuleks 
kindlaks määrata näitajate loetelu ning 
komisjon peaks poliitika eesmärkidega 
seoses hindama ÜPP poliitika mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 101 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(101 a) Eriti oluline on tagada niisuguste 
eeltingimuste täitmine, mis on seotud 
haldussuutlikkusega täita kalavarude 
majandamise andmenõudeid ning liidu 
kontrolli-, inspekteerimis- ja 
jõustamissüsteemi rakendamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kalanduspiirkondade ja sisevete 
kalapüügi jätkusuutlik areng

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 138
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ja merestrateegia raamdirektiiv.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „kalavarude taastumise piirkond” –
täpselt määratletud geograafiline ala 
liikmesriigi rannikuäärsetes 
territoriaalvetes, sealhulgas kalavarude 
kudemis-, kasvu- ja toitumispaigad, kus 
on keelatud igasugune püügitegevus;
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Or. en

Muudatusettepanek 140
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „püügivõimsus” – laeva suutlikkus kala 
püüda. Näitajad, mida saab kasutada 
püügivõimsuse määramiseks, on laeva 
omadused, sh laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) 
(kogumahutavus) ja võimsus kilovattides 
(kW), nagu on määratletud nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2930/861 artiklites 4 ja 
5, püügivahendid ja kalapüügitehnika, 
mida laev kasutab, ja püügipäevade arv;
1EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „kalapüük sisevetel” − üksnes sisevetes
tegutsevate laevade või muude jääpüügiks 
mõeldud seadmetega püük ärieesmärgil;

• „kalapüük sisevetel” − ärieesmärgiline 
püük, mida teostatakse laeval või muul 
viisil üksnes sisevetes või muude 
jääpüügiks mõeldud seadmetega;

Or. es

Muudatusettepanek 142
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda selle 
varu reproduktiivvõimet kahjustamata ja 
varu hävimist põhjustamata ning mis 
viitab nii FMSY-le kui ka SSBMSY-le;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „asendusväärtus” – juhul kui 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust ei 
ole võimalik kindlaks määrata, 
kohaldatakse sobiva asendusväärtuse 
kindlaksmääramiseks metodoloogiat, mis 
on sätestatud merestrateegia 
raamdirektiivi (direktiiv 2008/56/EÜ) 
jaoks komisjoni otsuse 2010/477/EL 
(mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi kriteeriumide ja 
metoodikastandardite kohta) B osa 
tunnustes 3.1 ja 3.2;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „väikesemahuline rannapüük” −
kalapüük kalalaevadega, mille üldpikkus 
on alla 12 meetri, mis ei kasuta veetavaid 
püüniseid ja mis on loetletud komisjoni 
30. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) 
nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku 
registri kohta;

• „rannikulähedane rannapüük” –
kalapüük kohalikele püügipiirkondadele 
juurdepääsu omavate kalalaevadega, mis 
tugevdab kalapüügiga tegelevate 
kogukondade traditsioonilist sotsiaalset 
struktuuri, mida haldavad VKEd ja 
pereärid, millele on omane põlvest põlve 
pärandamine ja igapäevased väljasõidud 
ning mille puhul ei toimu saagi pardal 
külmutamist ega töötlemist;

Or. es

Muudatusettepanek 145
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „soovimatu püük” – mis tahes 
kaaspüük, mis on soovimatu, kuna selle 
kaubanduslik väärtus on olematu või 
väike, see jääb allapoole lossimise 
alammõõtu või tegemist kaitstud liikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „sisevetel tegutsevad kalalaevad” − 
laevad, mis tegelevad sisevetel kutselise 
kalapüügiga ja mis ei ole kantud liidu 
kalalaevastiku registrisse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. es

Muudatusettepanek 147
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine;

(a) selle tagamine, et kalandus- ja
vesiviljelustegevus tagab pikaajalise 
keskkonnasäästlikkuse, mis on majandus-
ja sotsiaaltingimuste eeltingimus ning 
toetab toiduvarude kättesaadavust;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine;

(a) majanduslikult elujõulise, sotsiaalse ja
keskkonnasäästliku konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine

Or. en

Muudatusettepanek 149
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine;

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse, sealhulgas 
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töötlemise edendamine;

Or. en

Selgitus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eesmärk peaks olema kalanduse kõikide sektorite, 
sealhulgas kalatöötlemissektori konkurentsivõime edendamine – kui me soovime saavutada 
ühise kalanduspoliitika eesmärgid.

Muudatusettepanek 150
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kalavarude ja vesiviljeluse 
ökosüsteemipõhiseks majandamiseks 
vajalike usaldusväärsete ja ajakohaste 
bioloogiliste, tehniliste, keskkonnaalaste 
ja sotsiaal-majanduslike andmete 
süsteemse ja ühtlustatud kogumise 
tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) kalandus- ja vesiviljelustegevuse 
ühisele kalanduspoliitikale ja liidu 
keskkonnakaitse õigusaktidele vastavuse 
tagamine, pöörates erilist tähelepanu 
kontrolli ja jõustamise tugevdamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 153
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kalavarude majandamine ja kliimamuutuse mõjude vähendamine on kaks eraldiseisvat 
valdkonda, mida tuleks käsitleda eraldi.

Muudatusettepanek 154
Kārlis Šadurskis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2) Uuendusliku, konkurentsivõimelise ja 
teadmispõhise kalanduse, sealhulgas 
sellega seotud töötlemise soodustamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

Or. en

Selgitus

Liidu prioriteedid peaksid hõlmama kalanduse kõikide sektorite, sealhulgas 
kalatöötlemissektori innovatsiooni, konkurentsivõime ja teadmiste edendamist.

Muudatusettepanek 155
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetus tehnoloogilise arengu, 
innovatsiooni ja teadmiste ülekande 
tõhustamisele, tingimusel et nendega ei 
kaasne võimsuse kasv;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 157
Martina Anderson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 158
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3) jätkusuutliku, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ning teadmis- ja
ökosüsteemipõhise vesiviljeluse 
soodustamine, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:

Or. en

Muudatusettepanek 159
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) vesiviljelusettevõtete,
mahepõllumajandusliku vesiviljeluse ning
eelkõige väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete jätkusuutlikkuse,
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Jätkusuutliku ja ressursitõhusa 
kalanduse edendamine, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:

4) Jätkusuutliku ja ökosüsteemipõhise 
kalavarude majandamise tagamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

Or. en

Muudatusettepanek 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalanduse mõju vähendamine 
merekeskkonnale;

(a) merekeskkonnale avalduvate
kalanduse mõjude minimeerimine ja 
võimaluse korral kaotamine;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi ning nende 
osutatavate teenuste kaitse ja taastamine.

(b) merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi ning nende 
osutatavate teenuste kaitse ja taastamine
ning hea keskkonnaseisundi saavutamine 
2020. aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mis tahes kaaspüügi minimeerimine 
ja võimaluse korral kaotamine;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kalandustegevuse liidu 
keskkonnakaitse õigusaktidele, eelkõige 
direktiivile 2008/56/EÜ, direktiivile 
1992/43/EMÜ ja direktiivile 2009/147/EÜ, 
vastavuse tagamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 4 – alapunkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

EMKFi eesmärk peaks ühtlasi olema saavutada 2020. aastaks hea keskkonnaseisund, nagu on 
täpsustatud merestrateegia raamdirektiivis.

Muudatusettepanek 166
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Jätkusuutliku ja ressursitõhusa 
vesiviljeluse edendamine, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:

5) Jätkusuutliku, ökosüsteemipõhise ja 
ressursitõhusa vesiviljeluse edendamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

Or. en

Muudatusettepanek 167
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) mere-, maismaa- ja 
mageveeökosüsteemidele avalduvate 
vesiviljelustegevuse mõjude hindamine, 
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vähendamine ja võimaluse korral 
kaotamine;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõrge keskkonnakaitse tasemega 
vesiviljeluse ning loomatervise ja loomade 
heaolu ning julgeoleku ja rahvatervise 
edendamine.

(b) kõrge keskkonnakaitse tasemega 
vesiviljeluse ning loomatervise ja loomade 
heaolu ning julgeoleku ja rahvatervise 
edendamine, keskendudes taimtoiduliste 
liikide vesiviljelusele, inimtoiduks 
mõeldud toidu tootmisele ja 
mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagamine, et vesiviljeluse areng on 
vastavuses direktiivi 2008/56/EÜ 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt 6 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teaduslike teadmistega varustamine ja 
andmete kogumine;

(a) teaduslike teadmistega varustamine ja
niisuguste andmete kogumine, mis on 
vajalikud kalavarude ja vesiviljeluse 
ökosüsteemipõhiseks majandamiseks, 
sealhulgas andmed, mis on vajalikud 
selleks, et saavutada 2015. aastaks 
püütavate liikide populatsioonide 
taastamine ja hoidmine tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid, 
ning saavutada 2020. aastaks hea 
keskkonnaseisund;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 172
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 4 esitatud 
põhimõtetele tagavad komisjon ja 
liikmesriigid koordineerimise ning 

Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 4 esitatud 
põhimõtetele tagavad komisjon ja 
liikmesriigid koordineerimise ning 
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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.

vastastikuse täiendavuse nende toetuste 
vahel, mida antakse EMKFi poolt ja muu 
hulgas määruse (EÜ) nr [millega 
kehtestatakse keskkonna ja kliimamuutuse 
meetme raamprogramm (raamprogramm 
LIFE)] alusel. 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. en

Selgitus

Fondidevahelise koordineerimise tagamine on oluline, kuid kõnealune viide sisaldub juba 
ühissätete määruses.

Muudatusettepanek 173
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul
ei võeta vastu toetustaotlusi, mille on 
esitanud järgmised ettevõtjad:

1. Vastu ei võeta toetustaotlusi, mille on 
esitanud järgmised ettevõtjad:

Or. en

Muudatusettepanek 174
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a



AM\907165ET.doc 67/85 PE492.694v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjad, kes on määruse (EÜ) nr 
1005/2008 artikli 42 või määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 90 lõike 1 kohaselt 
pannud toime tõsise rikkumise;

(a) ettevõtjad, kes on määruse (EÜ) nr 
1005/2008 artikli 42 või määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 90 lõike 1 kohaselt 
pannud toime mis tahes rikkumise;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtjad, kes on muul viisil 
tegutsenud vastuolus ÜKP eeskirjadega, 
mis ohustab oluliselt asjaomaste 
kalavarude jätkusuutlikkust.

(c) ettevõtjad, kes on muul viisil 
tegutsenud vastuolus ÜKP eeskirjadega
ning liidu keskkonnapoliitika nõuetega, 
mis ohustab asjaomaste kalavarude 
jätkusuutlikkust ning hea 
keskkonnaseisundi saavutamist 2020. 
aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul
ei võeta vastu taotlusi, mille on esitanud 
ettevõtjad, kes on eiranud EKFi või
EMKFi eeskirju.

2. Vastu ei võeta taotlusi, mille on esitanud 
ettevõtjad, kes on eiranud EKFi või 
EMKFi eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõigetes 1 ja 2 viidatud ajaperioodi 
kindlaksmääramine; kõnealune periood 
on proportsionaalne rikkumise või 
mittevastavuse raskuse või kordumisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 178
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tegevus, mis seab ohtu mere 
bioloogiliste ressursside ja 
mereökosüsteemide jätkusuutlikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute kalalaevade ehitus, kalalaevade
tegevuse lõpetamine või nende sissevedu;

(b) uute kalalaevade ehitus või kalalaevade 
sissevedu;

Or. es



AM\907165ET.doc 69/85 PE492.694v01-00

ET

Muudatusettepanek 180
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute kalalaevade ehitus, kalalaevade 
tegevuse lõpetamine või nende sissevedu;

(b) kalalaevade sissevedu;

Or. fr

Selgitus

Euroopa laevastik on vananev ja seda peab olema võimalik uuendada, et tagada kaluritele 
head töötingimused ja optimaalne ohutus. Lisaks tuleks arvesse võtta laevade 
energiatõhusust, seda koos selektiivsemate vahendite kasutuselevõtuga.

Muudatusettepanek 181
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) niisuguste laevade pardal tehtavad 
investeeringud, mille puhul 
lipuliikmesriik ei ole tõendanud tasakaalu 
laevastiku püügivõimsuse ja 
olemasolevate püügivõimaluste vahel, 
nagu on nõutud [ühise kalanduspoliitika 
määruse] kohaselt;

Or. en

Selgitus

Eesmärk on asendada muudatusettepanek nr 5 artikli 13 esimese lõigu punkti c a kohta.

Muudatusettepanek 182
Martina Anderson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pardal tehtavad investeeringud või 
investeeringud individuaalsesse 
varustusse laevastike puhul, mis 
tegutsevad liigsel püügivõimsusel; 

Or. en

Muudatusettepanek 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) püügitegevuse ajutine katkestamine; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 184
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) püügitegevuse ajutine katkestamine; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kalureid, kes katkestavad ajutiselt oma tegevuse kalavarude taastumise võimaldamiseks, ei 
tohi ressurssideta jätta.
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Muudatusettepanek 185
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eksperimentaalpüük; välja jäetud

Or. sv

Selgitus

Eksperimentaalpüük peaks olema EMKFi toetuse kõlblik seni kaua, kui selle puhul 
keskendutakse selektiivsemate kalapüügitehnikate ja/või vahendite katsetamisele, et teha 
kindlaks nende mõju kalavarudele ja/või merekeskkonnale. Eksperimentaalse taasasustamise 
tagajärjeks võib olla jätkusuutmatute varude püük.

Muudatusettepanek 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eksperimentaalpüük; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) otsene taasasustamine, välja arvatud 
juhul, kui see on liidu õigusaktis selge 
sõnaga ettenähtud looduskaitsemeetmena 
või kui tegemist on eksperimentaalse 
taasasustamisega.

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 188
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) otsene taasasustamine, välja arvatud 
juhul, kui see on liidu õigusaktis selge 
sõnaga ettenähtud looduskaitsemeetmena
või kui tegemist on eksperimentaalse 
taasasustamisega.

(f) otsene taasasustamine, välja arvatud 
juhul, kui see on liidu õigusaktis selge 
sõnaga ettenähtud looduskaitsemeetmena.

Or. sv

Muudatusettepanek 189
Georgios Koumoutsakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuse lõpetamist tuleks toetada 
erandjuhul eritingimuste alusel, mis 
nõuavad laevastiku püügivõimsuse kohest 
vähendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püügitegevuse ajutine katkestamine peaks 
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olema erandjuhul EMKFi toetuse kõlblik 
eritingimuste alusel, millega on 
põhjendatud kõnealuse meetme võtmine, 
näiteks ettearvamatud keskkonnaolud või 
piirangud majandamiskavades.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade osakaal 
kalalaevastikus;

iii) rannikulähedaseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade osakaal 
kalalaevastikus;

Or. es

Muudatusettepanek 192
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kalandus- ja vesiviljelustegevuse 
keskkonnasäästlikkuse tase;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid koostavad ühe 
rakenduskava, et rakendada EMKFi 
kaasrahastatavaid liidu prioriteete.

1. Kõik liikmesriigid koostavad ühe 
rakenduskava, mis hõlmab madalama kui 
riikliku tasandi eri rakenduskavasid, et 
rakendada EMKFi kaasrahastatavaid liidu 
prioriteete.

Or. es

Muudatusettepanek 194
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
füüsilistel või juriidilistel isikutel, kellel 
on piisav huvi keskkonnaalaste otsuste 
tegemise vastu, mis on seotud ühise 
kalanduspoliitika rakendamisega, on 
tegelik rakenduskavade läbivaatamise 
õigus. Kõnealustel isikutel on juurdepääs 
kohtule või muule sõltumatule ja 
erapooletule avaliku sektori asutusele, kes 
on pädev vaatama läbi rakenduskavade 
ning mis tahes muude nendega seotud 
rakendusaktide ja otsuste menetluslikku 
ja sisulist õiguspärasust.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral käesoleva määruse 
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artikli 38 lõike 1 punktis d viidatud 
EMKFiga seotud liidu prioriteetides 
sisalduvate meetmete kooskõla 
NATURA 2000 tähtsuse järjekorda 
pandud tegevuskavadega, millele on 
viidatud nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 
artikli 8 lõikes 4, ning hea 
keskkonnaseisundi saavutamisega, nagu 
on määratletud direktiivis 2008/56/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõestust selle kohta, et programmi on 
integreeritud asjakohane innovatsiooni, 
keskkonna käsitusviis, sealhulgas Natura 
2000 alade erivajadused ja kliimamuutuse 
mõjude vähendamine ja kohandamine;

(c) tõestust selle kohta, et programmi on 
integreeritud asjakohane innovatsiooni, 
keskkonna käsitusviis, sealhulgas Natura 
2000 alade erivajadused, kalavarude 
taastumise piirkondade loomine ja 
kliimamuutuse mõjude vähendamine ja 
kohandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt o – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) jätkusuutliku kalamajanduse eesmärgi 
kohta, millele on viidatud artikli 6 lõikes 6 
ja artikli 18 lõikes 4, ning kooskõlas [ühise 
kalanduspoliitika] artikli 37 lõikes 5 
viidatud mitmeaastase liidu kavaga:

(o) jätkusuutliku ökosüsteemipõhise
kalamajanduse eesmärgi kohta, millele on 
viidatud artikli 6 lõikes 6 ja artikli 18 
lõikes 4, ning kooskõlas [ühise 
kalanduspoliitika] artikli 37 lõikes 5 
viidatud mitmeaastase liidu kavaga:
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Or. en

Muudatusettepanek 198
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt o – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang vesiviljeluse ja töötleva tööstuse 
majandusolukorra kohta;

– hinnang vesiviljeluse ja töötleva tööstuse
keskkonna- ja majandusolukorra kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt o – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang kalandussektori mõju kohta 
ökosüsteemile,

– hinnang kalandussektori mõju kohta 
ökosüsteemile, võimaldamaks võrrelda 
erinevaid püügitegevuse liike ja 
laevastikuosi vastavalt [ühise 
kalanduspoliitika määruse] nõuetele,

Or. en

Muudatusettepanek 200
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt o – alapunkt i – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang kalandussektori mõju kohta 
ökosüsteemile,

– hinnang kalandussektori ja 
vesiviljelustegevuste mõju kohta 
ökosüsteemile,
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Muudatusettepanek 201
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktides kehtestada
eeskirju, vorminguid ja ajakavasid seoses 
järgmisega:

Komisjon kehtestab rakendusaktides 
eeskirju, vorminguid ja ajakavasid seoses 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on töötada välja 
või kasutusele võtta tehnika tasemega 
võrreldes uusi või oluliselt parendatud 
tooteid, uusi või parendatud protsesse, uusi 
või parendatud juhtimis- ja 
korraldussüsteeme, kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika määruse artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on töötada välja 
või kasutusele võtta tehnika tasemega 
võrreldes uusi või oluliselt parendatud 
tooteid, uusi või parendatud protsesse, uusi 
või parendatud juhtimis- ja 
korraldussüsteeme, tingimusel et need 
aitavad kaasa ühise kalanduspoliitika 
määruse artiklite 2 ja 3 elluviimisele.

Or. en

Selgitus

EMKFist toetatav mis tahes innovatsioon peab selgelt toetama ühise kalanduspoliitika 
algmääruses seatud eesmärke ja olema nendega kooskõlas.

Muudatusettepanek 204
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Muudatusettepanek 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli alusel rahastatavad 
tegevused tuleb ellu viia koostöös 
liikmesriigi tunnustatud teadus- või 
tehnikaasutusega, mis tõendab tegevuste 
tulemusi.

2. Käesoleva artikli alusel rahastatavad 
tegevused tuleb ellu viia koostöös
siseriiklikes riigihankeid käsitlevates 
õigusaktides sätestatud ettevõtete liigituse 
alusel liikmesriigi tunnustatud teadus- või 
tehnikaasutusega.

Or. es

Muudatusettepanek 206
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli alusel rahastatavad 
tegevused tuleb ellu viia koostöös 
liikmesriigi tunnustatud teadus- või 
tehnikaasutusega, mis tõendab tegevuste 
tulemusi.

2. Käesoleva artikli alusel rahastatavad 
tegevused tuleb ellu viia koostöös 
liikmesriigi tunnustatud teadus- või 
tehnikaasutusega, mis tõendab tegevuste 
tulemusi ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tegevustele riigiabi andmisel tuleb tagada täielik läbipaistvus selles osas, kuidas neid 
vahendeid eraldati ja kasutati ning milline oli nendest saadud kasu.

Muudatusettepanek 207
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) erialane ja teaduslik nõustamine 
jätkusuutlike kalandus- ja 
vesiviljelustegevuste arendamise 
valdkonnas, keskendudes kõnealuste 
tegevuste poolt mere-, maismaa- ja 
mageveeökosüsteemidele avaldatavate 
mõjude piiramisele ja võimaluse korral 
kaotamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tunnustatud teadus- või 
tehnikaasutused, millel on iga liikmesriigi 
siseriikliku õiguse alusel vajalik 
nõuandepädevus, teostavad 
teostatavusuuringuid ja annavad nõu, 
millele on viidatud vastavalt lõike 1 
punktides a ja b.

2. Tunnustatud teadus- või 
tehnikaasutused, millel on siseriiklikes 
riigihankeid käsitlevates õigusaktides 
sätestatud ettevõtete liigituse alusel vajalik 
nõuandepädevus, teostavad 
teostatavusuuringuid ja annavad nõu, 
millele on viidatud vastavalt lõike 1 
punktides a ja b.

Or. es

Muudatusettepanek 209
Christofer Fjellner

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 

välja jäetud
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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.

Or. sv

Muudatusettepanek 210
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmekesisuse ja töökohtade loomise 
hõlbustamine

Ettevõtluse ja töökohtade loomise 
hõlbustamine

Or. fr

Selgitus

Kalanduse positiivset majanduslikku rolli tuleb rohkem rõhutada.

Muudatusettepanek 211
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib kalandusvälise 
mitmekesisuse ja töökohtade loomise 
hõlbustamiseks toetada:

1. EMKF võib töökohtade loomise 
hõlbustamiseks toetada ettevõtete loomist 
kalandussektoris.

Or. fr

Selgitus

Kalanduse positiivset majanduslikku rolli tuleb rohkem rõhutada.



PE492.694v01-00 82/85 AM\907165ET.doc

ET

Muudatusettepanek 212
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalandusväliseid alustavaid 
ettevõtteid;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kalanduse positiivset majanduslikku rolli tuleb rohkem rõhutada.

Muudatusettepanek 213
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalandusväliseid alustavaid ettevõtteid; (a) alustavaid ettevõtteid, niisuguste 
jätkusuutlike tegevuste eesmärgil, mis on 
seotud merendussektoriga, välja arvatud 
kalandus;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kalandusväliseks tegevuseks.

Or. fr

Selgitus

Kalanduse positiivset majanduslikku rolli tuleb rohkem rõhutada.

Muudatusettepanek 215
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kaluritele, kes:

2. Lõike 1 kohast toetust antakse kaluritele, 
kes:

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitavad äriplaani oma uue tegevuse 
arendamiseks;

(a) esitavad äriplaani oma tegevuse 
arendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 217
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevatele kaluritele, kes omavad 
aktiivsena registreeritud liidu kalalaeva ja 
kes on merel taotluse esitamise päevale 
eelneval kahel aastal tegutsenud vähemalt 
60 päeva. Laevaga seonduv 
kalalaevatunnistus tühistatakse alaliselt.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 218
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 viidatud toetusesaajad ei tohi 
kutselises kalapüügis osaleda viimase 
toetusmakse saamise päevale järgneva 
viie aasta jooksul.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punkti b kohased kõlblikud 
kulud piirduvad laeva muutmise 
kuludega, mis on tehtud laeva sihtotstarbe 
muutmiseks.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 220
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. EMKF võib toetada pardal tehtavaid 
investeeringuid niisuguste kalandust 
täiendavate tegevuste arendamise kaudu 
nagu keskkonnateenused, hariduslikud 
tegevused või turism.

Or. en


