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Tarkistus 54
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 55
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisen kalastuspolitiikan 
onnistuminen riippuu valvontaa, 
tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa 
koskevasta tehokkaasta järjestelmästä sekä 
luotettavista ja kattavista tiedoista, jotka 
ovat käytettävissä niin tieteellisiä 
lausuntoja kuin täytäntöönpanoa ja 
valvontaa varten; sen vuoksi näitä 

(3) Yhteisen kalastuspolitiikan 
onnistuminen riippuu valvontaa, 
tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa 
koskevasta tehokkaasta järjestelmästä sekä 
luotettavista, kattavista ja oikea-aikaisista 
tiedoista, jotka ovat käytettävissä niin 
tieteellisiä lausuntoja kuin täytäntöönpanoa 
ja valvontaa varten; sen vuoksi näitä 
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toimintalinjoja olisi tuettava EMKR:stä. toimintalinjoja olisi tuettava EMKR:stä.

Or. en

Tarkistus 56
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 57
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla luodaan 

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla varmistetaan meren 
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taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 
ympäristöedellytykset. Lisäksi sen avulla 
olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

elollisten luonnonvarojen pitkäaikainen 
ympäristöllinen kestävyys, mikä on 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
edellytys. Lisäksi sen avulla olisi voitava 
parantaa tuottavuutta, helpottaa 
kohtuullisen elintason saavuttamista 
kalastusalalla ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen pitkän 
aikavälin saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. en

Tarkistus 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle viimeistään vuonna 2015 ja 
säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon 
olisi YKP:ssä sovellettava ennalta 
varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n 
olisi edistettävä meriympäristön suojelua 
siten kuin siitä säädetään yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 
toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 
laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle ja säilytettyä tällä tasolla 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015
ja viimeistään vuoteen 2020 mennessä.
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merialojen kehittämisessä kohdatut 
rakenteelliset ongelmat sekä 
jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 
resurssit.

Or. es

Tarkistus 59
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle viimeistään vuonna 2015 ja 
säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon 
olisi YKP:ssä sovellettava ennalta 
varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n 
olisi edistettävä meriympäristön suojelua 
siten kuin siitä säädetään yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 
toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 
laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 
merialojen kehittämisessä kohdatut 
rakenteelliset ongelmat sekä 
jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 
resurssit.

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle ja säilytettyä tällä tasolla 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 
mennessä tai viimeistään vuonna 2020. 
Kalastuksenhoitoon olisi YKP:ssä 
sovellettava ennalta varautuvaa ja 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa. 
Tämän vuoksi EMKR:n olisi edistettävä 
meriympäristön suojelua siten kuin siitä 
säädetään yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista (meristrategiadirektiivi) 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/56/EY. Tämän asetuksen 
tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen 
huomioon toimintaohjelmista 
rahoitettavien toimien laajuus ja 
vaikutukset, kalatalous- ja merialojen 
kehittämisessä kohdatut rakenteelliset 
ongelmat sekä jäsenvaltioiden rajalliset 
taloudelliset resurssit.
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Or. fr

Perustelu

Vuoden 2015 määräaikaa ei ole mahdollista soveltaa kaikkiin lajeihin.

Tarkistus 60
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle viimeistään vuonna 2015 ja 
säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon 
olisi YKP:ssä sovellettava ennalta 
varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n 
olisi edistettävä meriympäristön suojelua 
siten kuin siitä säädetään yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 
toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 
laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 
merialojen kehittämisessä kohdatut 
rakenteelliset ongelmat sekä 
jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 
resurssit.

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen 
sillä tavoin, että kaikkien pyydettävien 
lajien kannat saadaan palautettua kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja tai 
asiaankuuluvia muuttujia suuremmiksi
viimeistään vuonna 2015 ja säilytettyä tällä 
tasolla. Kalastuksenhoitoon ja vesiviljelyyn 
olisi YKP:ssä sovellettava ennalta 
varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n 
olisi edistettävä meriympäristön suojelua 
siten kuin siitä säädetään yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 
toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 
laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 
merialojen kehittämisessä kohdatut 
rakenteelliset ongelmat sekä 
jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 
resurssit.
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Or. en

Tarkistus 61
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin 
rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, 
jotka eivät ex ante noudata meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää 
yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen 
vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan 
toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson 
aikana ennen tukihakemuksen jättämistä 
osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 
koskevasta yhteisön järjestelmästä, 
asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 
1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 
muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 
1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon 
kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai 
hallinnointiin taikka olleet tällaisten 
kalastusalusten omistajia ja jotka eivät ole 
syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 42 artiklan tai yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 
on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) 
N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) 
N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) 
N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) 
N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 
N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) 
N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 
muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin 
rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, 
jotka eivät ex ante noudata meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää 
yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen 
vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan 
toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson 
aikana ennen tukihakemuksen jättämistä 
osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 
koskevasta yhteisön järjestelmästä, 
asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 
1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 
muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 
1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon 
kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai 
hallinnointiin taikka olleet tällaisten 
kalastusalusten omistajia ja jotka eivät ole 
syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 42 artiklan tai yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 
on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) 
N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) 
N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) 
N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) 
N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 
N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) 
N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 
muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 
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2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 
1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai 
muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka 
erityisesti vaarantavat asianomaisten 
kantojen kestävyyden ja uhkaavat 
vakavasti meren elollisten luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina.

2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 
1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai 
muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka 
erityisesti vaarantavat asianomaisten 
kantojen pitkän aikavälin kestävyyden ja 
uhkaavat vakavasti meren elollisten 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja tai asiaankuuluvia 
muuttujia suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina vuoteen 2015 mennessä.

Or. en

Tarkistus 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista 
unionin rahoitustukea maksettaisiin 
jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n 
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 
kuten tiedonkeruuta, kalastuskapasiteetin 
ja kalastusmahdollisuuksien välisen 
vakaan ja kestävän tasapainon 
saavuttamista ja valvontavelvoitteiden 
täytäntöönpanoa. Kyseisten 
velvollisuuksien noudattamatta jättämiseen 
liittyy lisäksi riski siitä, että jäsenvaltiot 
eivät havaitse tuensaajia tai toimia, jotka 
eivät ole tukikelpoisia.

Or. en
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Tarkistus 63
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista 
unionin rahoitustukea maksettaisiin 
jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n 
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 
kuten tiedonkeruuta, kalastuskapasiteetin 
ja kalastusmahdollisuuksien väliseen 
vakaaseen ja kestävään tasapainoon 
pyrkimistä ja valvontavelvoitteiden 
täytäntöönpanoa. Kyseisten 
velvollisuuksien noudattamatta jättämiseen 
liittyy lisäksi riski siitä, että jäsenvaltiot 
eivät havaitse tuensaajia tai toimia, jotka 
eivät ole tukikelpoisia.

Or. en

Tarkistus 64
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komission olisi vahvistettava 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen 
jakautuminen käyttäen objektiivisia ja 
avoimia perusteita. Näihin perusteisiin olisi 
kuuluttava aiemmat määrärahat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti 
ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 861/2006 mukaisesti.

(24) Komission olisi vahvistettava 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen 
jakautuminen käyttäen objektiivisia ja 
avoimia perusteita. Näihin perusteisiin olisi 
kuuluttava aiemmat määrärahat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti 
ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 861/2006 mukaisesti. Nämä 
perusteet ja maksusitoumusmäärärahojen 
vuotuinen jakautuminen on julkistettava.
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Or. en

Tarkistus 65
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komission olisi vahvistettava 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen 
jakautuminen käyttäen objektiivisia ja 
avoimia perusteita. Näihin perusteisiin olisi 
kuuluttava aiemmat määrärahat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti 
ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 861/2006 mukaisesti.

(24) Komission olisi vahvistettava ja 
julkistettava jäsenvaltioiden käytettävissä 
olevien maksusitoumusmäärärahojen 
vuotuinen jakautuminen käyttäen 
objektiivisia ja avoimia perusteita. Näihin 
perusteisiin olisi kuuluttava aiemmat 
määrärahat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1198/2006 mukaisesti ja aiempi 
kulutus neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisääminen on ehdoton edellytys sille, että kalastustukia koskeva ongelma 
voidaan hoitaa tehokkaasti. 

Tarkistus 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksinkertaistamistavoitteen
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan 
yhtenäisen toimintaohjelman muodossa 
jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 
mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 

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

Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisen kauden. Kunkin jäsenvaltion 
olisi valmisteltava yksi toimintaohjelma,
joka kattaa useat kansallista tasoa 
alemmat toimintaohjelmat. Kussakin 
ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia 
EMKR:ää koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
koheesiopolitiikkaa.

Or. es

Tarkistus 67
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\907165FI.doc 13/88 PE492.694v01-00

FI

prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
koheesiopolitiikkaa.

prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa sekä koheesio- ja 
ympäristöpolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja 
taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava innovatiivisia ja ympäristöllisesti 
kestäviä toimia ja yritystoiminnan 
kehittämistä siten, että pyydettävien lajien 
kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä sekä 
ympäristön hyvän tilan saavuttamisen ja 
ylläpitämisen mahdollistavalle tasolle 
vuoteen 2020 mennessä ennalta 
varautumisen ja ekosysteemiperustaisen 
kalastuksenhoidon periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 69
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 70
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Ottaen huomioon rannikkokalastusta 
harjoittavien kalastajien yhteiskunnallinen 
ja alueellinen merkitys EMKR:stä olisi 
tuettava organisaatioita, jotka edistävät 
rannikkokalatalousalan sosiaalista
vuoropuhelua sopivilla foorumeilla.

Or. es

Tarkistus 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 74
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 
terveys- ja turvallisuustarpeisiin 
vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 
ja hygieniaoloihin aluksilla, sillä ehdolla, 
että investoinnit eivät johda aluksen 
kalastuskapasiteetin kasvuun.

Or. en

Tarkistus 75
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevat järjestelmät eivät vastaa soveltuvalla tavalla 
kalatalousalan kohtaamiin haasteisiin. 

Tarkistus 76
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Jäsenvaltioiden tukemiseksi 
kalastusoikeuksien jakamista koskevien 
uusien järjestelmien täytäntöönpanossa 
julkisesti tiedossa olevien tavoitteiden ja 
avoimien kriteerien mukaisesti EMKR:stä 
olisi myönnettävä tukea valmiuksien 
kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamiseen.

Or. en

Tarkistus 77
Martina Anderson
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Jäsenvaltioiden tukemiseksi 
kalastusoikeuksien jakamista koskevien
uusien järjestelmien täytäntöönpanossa 
siten, että kestävimmät toiminnot saavat 
etuuskohtelun, EMKR:stä olisi 
myönnettävä tukea valmiuksien 
kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden 
vaihtamiseen.

Or. en

Perustelu

Unionin kalatalousala on moninainen ja tarvitsee siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevia 
useita vaihtoehtoja yhden pakollisen toimintatavan sijaan. EU:n jäsenvaltiot voivat hyötyä 
siitä, että kalastajat saavat tukea kestävään kalastuksenhoitoon siirtymisessä ja oppivat 
toistensa kokemuksista. Jäsenvaltioiden on kalastusoikeuksia jakaessaan otettava huomioon 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät sekä edut, joita saadaan jaettaessa entistä suurempi 
osa oikeuksista paikallisille yrityksille ja mikroyrityksille, jotka harjoittavat valikoivaa ja 
vaikutuksiltaan vähäistä kalastusta

Tarkistus 78
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. 
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava 
monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä erityisesti 
tukemalla yritysten perustamista ja 
alusten siirtämistä pienimuotoisen 

Poistetaan.
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rannikkokalastuksen ulkopuoliseen 
merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä 
viimeinen toiminto vaikuttaa 
asianmukaiselta, sillä pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavat 
kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevat järjestelmät eivät vastaa soveltuvalla tavalla 
kalatalousalan kohtaamiin haasteisiin.

Tarkistus 79
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Liikakapasiteetin vähentämisen tarve 
kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen pysyvän 
ja kestävän tasapainon saavuttamiseksi 
saattaa luoda uusia kalastustoiminnan 
ulkopuolisia työllistymismahdollisuuksia.
EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava 
monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä erityisesti 
tukemalla yritysten perustamista.

Or. en
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Tarkistus 80
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) EMKR:stä olisi tuettava 
monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä erityisesti 
tukemalla yritysten perustamista, 
mikroyrityksiä ja alusten siirtämistä 
erityisesti pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen kaltaiseen merellä 
tapahtuvaan toimintaan.

Or. en

Perustelu

Unionin kalatalousala on moninainen ja tarvitsee siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
yhden pakollisen toimintatavan lisäksi myös muita vaihtoehtoja.

Tarkistus 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 

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

työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista 
kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 
yritysten perustamista ja alusten 
mukauttamista tai siirtämistä 
rannikkokalastusta täydentävään merellä 
tapahtuvaan toimintaan, erityisesti 
kalastusmatkailuun.

Or. es

Tarkistus 82
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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tuloksellisuus ja kannattavuus.

Or. fr

Perustelu

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevat järjestelmät eivät vastaa soveltuvalla tavalla 
kalatalousalan kohtaamiin haasteisiin. 

Tarkistus 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen tavalla, joka on 
sopusoinnussa kalatalous- ja 
vesiviljelyalan taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen kanssa. Ylikapasiteetin on 
todettu olevan yksi suurimmista 
liikakalastuksen aiheuttajista. Sen vuoksi 
on ehdottoman tärkeää mukauttaa unionin 
kalastuslaivasto käytettävissä oleviin 
resursseihin. Ylikapasiteetin poistamiseksi 
on säilytettävä julkiset tuet, jollaisia ovat 
esimerkiksi kalastustoiminnan väliaikainen 
tai pysyvä lopettaminen ja 
rannikkolaivastoa koskevat 
romutusohjelmat.

Or. es

Tarkistus 84
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 
olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 
tärkeää mukauttaa unionin kalastuslaivasto 
käytettävissä oleviin resursseihin. Kuten 
vihreässä kirjassa todettiin, ylikapasiteetin 
poistaminen julkisella tuella, jollaisia ovat 
esimerkiksi kalastustoiminnan väliaikainen 
tai pysyvä lopettaminen ja 
romutusohjelmat, on osoittautunut 
tehottomaksi, vaikka siihen on käytetty 
huomattavia summia monien vuosien 
ajan, eivätkä EU:n laivastojen koko ja 
koostumus suhteessa käytettävissä oleviin 
resursseihin ole vieläkään 
asianmukainen. EMKR:n varoja on 
käytettävä sellaisten kalastajien ja alusten 
tukemiseen, jotka kalastavat 
ympäristöllisesti ja sosiaalisesti 
kestävimmällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 85
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 
olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 
tärkeää saavuttaa vakaa ja kestävä 
tasapaino unionin kalastuslaivaston ja 
kalastusmahdollisuuksien välillä. 
Ylikapasiteetin poistaminen julkisella 
tuella, jollaisia ovat esimerkiksi 
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lopettaminen ja romutusohjelmat, on 
osoittautunut tehottomaksi. EMKR:stä 
tuetaan sen vuoksi siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamista ja hallinnointia tavoitteena 
ylikapasiteetin vähentäminen sekä 
asianomaisten toimijoiden lisääntynyt 
taloudellinen tuloksellisuus ja 
kannattavuus.

kalastustoiminnan väliaikainen tai pysyvä 
lopettaminen ja romutusohjelmat, on 
osoittautunut tehottomaksi. EMKR:stä 
tuetaan sen vuoksi sellaisten järjestelmien 
perustamista ja hallinnointia, joiden
tavoitteena on ylikapasiteetin 
vähentäminen sekä asianomaisten 
toimijoiden lisääntynyt taloudellinen 
tuloksellisuus ja kannattavuus.

Or. en

Tarkistus 86
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 87
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 89
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevat järjestelmät eivät vastaa soveltuvalla tavalla 
kalatalousalan kohtaamiin haasteisiin. 

Tarkistus 90
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Koska ylikapasiteetti on yksi 
suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista, on tarpeen toteuttaa
toimenpiteitä unionin kalastuslaivaston 
mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 
resursseihin. Tässä yhteydessä EMKR:stä 
olisi tuettava sellaisten siirrettäviä 

Poistetaan.
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kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamista, muuttamista ja 
hallinnointia, jotka otetaan yhteisessä 
kalastuspolitiikassa käyttöön 
ylikapasiteetin vähentämisen 
hallinnointivälineinä.

Or. en

Tarkistus 91
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja 
varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan ja 
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säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista
ottaen kuitenkin huomioon unionin 
vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 
varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa.

unionin ympäristöpolitiikan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttaminen 
ottaen huomioon unionin vesialueiden 
moninaiset olosuhteet. Tätä varten on 
tärkeää laatia säilyttämistoimenpiteille 
alueellinen lähestymistapa, jossa 
kalastusalueen jakavat jäsenvaltiot 
tekevät yhteistyötä ja varmistavat 
kalastusaluetta koskevan johdonmukaisen 
toimintatavan.

Or. en

Tarkistus 93
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista 
ottaen kuitenkin huomioon unionin 
vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 
varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa.

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista 
ottaen kuitenkin huomioon unionin 
vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 
varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa, jolla helpotetaan 
kalastusalueen jakavien jäsenvaltioiden
yhteistyötä ja kalastusalueita koskevien 
yhdenmukaisten toimintalinjojen 
luomista.

Or. en

Perustelu

Unionin vesialueita koskevan toimintatavan johdonmukaisuuden vuoksi jäsenvaltioiden, jotka 
jakavat kalastusalueen, jota koskeva monivuotinen suunnitelma hyväksytään, olisi tehtävä 
yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kansalliset säännökset, muun muassa 
monivuotissuunnitelmiin liittyvät säilyttämistoimenpiteet, ovat johdonmukaisia, koordinoituja 
ja YKP:n tavoitteiden mukaisia.
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Tarkistus 94
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista 
ottaen kuitenkin huomioon unionin 
vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 
varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa.

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja 
edistää toimia, joilla lievennetään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia meri-, 
rannikko- ja saariympäristöön ja 
sopeutumista siihen siten, että 
kiinnitetään erityistä huomiota 
ilmastonmuutokselle altteimpiin alueisiin, 
sekä tukea yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisten säilyttämistoimenpiteiden 
toteuttamista ottaen kuitenkin huomioon 
unionin vesialueiden moninaiset 
olosuhteet. Tätä varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa.

Or. en

Tarkistus 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi 
tuettava kalastuksesta meriympäristöön 
aiheutuvien vaikutusten vähentämistä ja 
mahdollisuuksien mukaan niiden 
eliminointia erityisesti edistämällä 
ekoinnovointia, joka on todettavasti 
parantanut kalastuksen pitkän aikavälin 
ympäristöllistä kestävyyttä ja vähentänyt 
kalastuksen vaikutusta meriympäristöön, 
sekä edistämällä valikoivampien 
pyydysten ja välineiden käyttöä ja 
sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, 
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joiden tavoitteena on meren biologisen 
monimuotoisuuden ja merten 
ekosysteemien sekä niiden tarjoamien 
palvelujen suojelu ja ennallistaminen sen 
tavoitteen mukaisesti, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä ja 
pidetään tämän kokoisina sekä 
saavutetaan ympäristön hyvä tila vuoteen 
2020 mennessä ja säilytetään tämä tila, ja 
vuoteen 2020 ulottuvan biologista 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 96
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 
poisheittämiskiellon mukaisesti 
EMKR:stä olisi tuettava aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 
kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 
Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista 
arvoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämänkaltaisella investoinnilla edistetään tilanteen pysyvyyttä ja tahattomien saaliiden 
määrän ennallaan pitämistä. Sillä ei ratkaista saaliiden poisheittämisen eikä sivusaaliiden 
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ongelmaa. Aluksella tapahtuvaa jalostusta on myös hyvin vaikea valvoa. Aluksiin tehtävillä 
investoinneilla olisi pyrittävä valikoitavuuden lisäämiseen ja vaikutusten vähentämiseen.

Tarkistus 97
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 
poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 
kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 
Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 
poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava pyydysten valikoitavuuteen 
tehtäviä investointeja, jotta voidaan 
välttää, minimoida ja mahdollisuuksien 
mukaan eliminoida tahattomat 
kalasaaliit, ja aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 
Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

Or. en

Tarkistus 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 
poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 
kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 
poisheittämisen vähentämisen mukaisesti 
EMKR:stä olisi tuettava aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
vähentää asteittain tahattomia saaliita, 
hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 
kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 
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Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 
Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin sekä jalostukseen ja 
kaupanpitämiseen tehtäviä investointeja, 
joiden tavoitteena on nostaa saaliiksi 
saatujen kalojen kaupallista arvoa.

Or. es

Tarkistus 99
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 
poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 
kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 
Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

(43) Jotta voitaisiin vähentää saaliiden 
poisheittämistä, EMKR:stä olisi tuettava 
aluksiin tehtäviä investointeja, joiden 
tavoitteena on hyödyntää tahattomasti 
saaliiksi saadut kalat mahdollisimman 
hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin 
osien arvoa. Saaliiksi saatujen kalojen 
arvon maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

Or. fr

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista kieltää täysin poisheittämistä, koska kalastajien olisi mahdotonta 
noudattaa tällaista kieltoa.

Tarkistus 100
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 
purkupaikkojen ja kalastussuojien 
merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan 
liittyviä investointeja erityisesti saaliiden 
kirjaamisen, energiatehokkuuden, 
ympäristönsuojelun ja purettujen tuotteiden 
laadun parantamiseksi yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 
15 artiklassa säädetyn 
purkamisvelvoitteen mukaisesti sekä 
turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 101
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) EMKR:stä olisi tuettava sellaisten 
kalakantojen elvyttämisalueiden 
yhtenäisen verkoston perustamista, joilla 
kaikenlainen kalastustoiminta on kielletty 
ja joihin kuuluu kalantuotannolle tärkeitä 
alueita, kuten kalakantojen 
poikastuotanto-, kutu- ja syönnösalueita.

Or. en

Tarkistus 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale



PE492.694v01-00 34/88 AM\907165FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää 
saavuttaa kestävä tasapaino makean veden 
resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä. 
Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava 
aiheellisin säännöksin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
ympäristövaikutukset ja turvaten samalla 
näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. es

Tarkistus 103
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää 
saavuttaa kestävä tasapaino makean veden 
resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä. 
Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava 
aiheellisin säännöksin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
ympäristövaikutukset ja turvaten samalla
näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus.

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää 
saavuttaa kestävä tasapaino makean veden 
resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä. 
Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava 
aiheellisin säännöksin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
ympäristövaikutukset, jotta turvataan
näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus.

Or. en

Tarkistus 104
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää 
kehittämistä koskevan komission 
strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 

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

2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä ja 
hallinnointia ympäristön, talouden sekä 
sosiaalisten näkökohtien kannalta 
kestävällä tavalla siten, että keskitytään 
erityisesti luonnonmukaiseen, suljetun 
järjestelmän vesiviljelyyn.

Or. en

Tarkistus 105
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja 
rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi 
on ehdottoman tärkeää, että EMKR on 
vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-
yritysten, käytettävissä ja auttaa tuomaan 
alalle uusia vesiviljelyn harjoittajia. 
Vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja 
taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava innovatiivisia toimia ja 
yritystoiminnan kehittämistä, erityisesti 
non food- ja offshore-vesiviljelyä.

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja 
rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi 
on ehdottoman tärkeää, että EMKR on 
kestävien vesiviljely-yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, käytettävissä ja auttaa 
tuomaan alalle uusia vesiviljelyn 
harjoittajia. Vesiviljelytoiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi on 
välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava kestäviä innovatiivisia toimia ja 
yritystoiminnan kehittämistä, joiden avulla 
varmistetaan, että vesiviljely on kestävää 
sekä vesi- ja luontotyyppidirektiivien, 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin ja 
meristrategiapuitedirektiivin mukaista.

Or. en

Tarkistus 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet 
tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen 
vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä 
vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä 
toimintoja, kuten ongintamatkailua sekä 
koulutus- tai ympäristötoimintoja.

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet 
tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen 
vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä 
vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä 
toimintoja, kuten ongintamatkailua, 
vesiviljelymatkailua, jolla edistetään 
vesiviljelyn ja sen tuotteiden tunnettuutta,
sekä koulutus- tai ympäristötoimintoja.

Or. es

Tarkistus 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi 
soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä 
ottaen huomioon vesille ja muille alueille 
pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia 
viranomaisia näiden tehdessä strategisia 
valintojaan kansallisella tasolla.

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi 
soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä 
ottaen huomioon vesille ja muille alueille 
pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia 
ja kansallista tasoa alempia viranomaisia 
näiden tehdessä toimivaltansa mukaisia
strategisia valintojaan.

Or. es

Tarkistus 108
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi 
soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä 
ottaen huomioon vesille ja muille alueille 

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi 
soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä 
ottaen huomioon vesille ja muille alueille 
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pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia 
viranomaisia näiden tehdessä strategisia 
valintojaan kansallisella tasolla.

pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia 
viranomaisia näiden tehdessä strategisia 
valintojaan kansallisella tasolla,
rannikkoalueiden hallintoa ja merten 
aluesuunnittelua koskevien EU:n 
toimintalinjojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 
tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 
huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, 

(52) Ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 
tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 
huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, 
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vesiviljely-yritysten siirtymistä 
ympäristöasioiden hallintaan, 
auditointijärjestelmien käyttöä sekä 
siirtymistä luonnonmukaiseen
vesiviljelyyn. Samassa hengessä 
EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä 
ympäristöpalveluja tarjoavaa vesiviljelyä.

vesiviljely-yritysten siirtymistä 
ympäristöasioiden hallintaan, 
auditointijärjestelmien käyttöä sekä 
siirtymistä kestävään vesiviljelyyn.

Or. es

Tarkistus 111
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 
tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 
huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, 
vesiviljely-yritysten siirtymistä 
ympäristöasioiden hallintaan, 
auditointijärjestelmien käyttöä sekä 
siirtymistä luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn. Samassa hengessä 
EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä 
ympäristöpalveluja tarjoavaa vesiviljelyä.

(52) Ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 
tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 
huomioon ottavaa ekosysteemiperustaista 
vesiviljelytoimintaa, vesiviljely-yritysten 
siirtymistä ympäristöasioiden hallintaan, 
auditointijärjestelmien käyttöä sekä 
siirtymistä luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn. Samassa hengessä 
EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä 
ympäristöpalveluja tarjoavaa vesiviljelyä.

Or. en

Tarkistus 112
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Kuluttajansuojan merkityksen vuoksi 
EMKR:n olisi taattava, että vesiviljelijöille 
myönnetään riittävästi tukea niiden riskien 
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, joita 

(53) Kuluttajansuojan merkityksen vuoksi 
EMKR:n olisi taattava, että vesiviljelijöille 
myönnetään riittävästi tukea niiden riskien 
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, joita 
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vesiviljelystä saattaa kohdistua 
kansanterveyteen ja eläinten terveyteen.

vesiviljelystä saattaa kohdistua 
kansanterveyteen sekä eläinten terveyteen 
ja hyvinvointiin.

Or. en

Tarkistus 113
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Ottaen huomioon 
vesiviljelytoimintaan tehtäviin 
investointeihin liittyvä riski EMKR:n olisi 
edistettävä yritysturvallisuutta tarjoamalla 
mahdollisuus kannalle otettaviin 
vakuutuksiin ja turvaamalla tällä tavoin 
tuottajien tulot sellaisten epätavallisten 
tuotannonmenetysten tapauksessa, jotka 
johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, 
epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä 
vedenlaadun muutoksista, taudeista tai 
tuholaisvahingoista ja tuotantolaitosten 
tuhoutumisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
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markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet.
Uuteen poisheittämisen kieltävään 
politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä 
olisi tuettava myös tahattomien saaliiden 
jalostusta.

markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet.

Or. en

Perustelu

Tukea ei saisi myöntää tahattomia saaliita koskeviin kannustimiin.

Tarkistus 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet.
Uuteen poisheittämisen kieltävään 
politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä 
olisi tuettava myös tahattomien saaliiden 

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet.
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jalostusta.

Or. es

Tarkistus 116
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. 
Uuteen poisheittämisen kieltävään 
politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä 
olisi tuettava myös tahattomien saaliiden 
jalostusta.

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. 
Uuteen poisheittämisen kieltävään 
politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä 
olisi tuettava myös tahattomien saaliiden 
kirjaamista ja jalostusta sekä rahoitettava 
viranomaisten kaupanpitämisaloitteita, 
jotka ovat sopusoinnussa 
poisheittämiskiellon ja sivusaaliiden 
minimoimista koskevien tavoitteiden 
kanssa, esimerkiksi siten, että perustetaan 
julkinen rahasto poisheittämiskiellon 
ansiosta kertyvän tuoton hallinnoimiseksi 
ja sen jakamiseksi niin, että se kattaa 
tieteellisten lausuntojen kustannukset, 
kalakantojen arvioinnin, seurannan ja 
valvonnan.

Or. en
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Tarkistus 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 
liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 
niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa 
ja kaupan pitämistä koskeviin 
suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi 
asteittain lakkautettava, sillä tällainen 
tuki on menettänyt merkitystään ottaen 
huomioon tämänkaltaisia tuotteita 
koskevien unionin markkinoiden 
muuttuva rakenne ja vahvojen 
tuottajajärjestöjen kasvava merkitys.

(62) Tuottajajärjestöt ja muut kalastajia 
edustavat järjestöt, erityisesti 
kalastajayhdistykset, sekä
tuottajajärjestöjen liitot olisi asetettava 
etusijalle myöntämällä niille tukea.

Or. es

Tarkistus 118
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 
liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 
niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa 
ja kaupan pitämistä koskeviin 
suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi 
asteittain lakkautettava, sillä tällainen tuki 
on menettänyt merkitystään ottaen 
huomioon tämänkaltaisia tuotteita 
koskevien unionin markkinoiden muuttuva 
rakenne ja vahvojen tuottajajärjestöjen 
kasvava merkitys.

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 
liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 
niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa 
ja kaupan pitämistä koskeviin 
suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi 
lakkautettava, sillä tällainen tuki on 
menettänyt merkitystään ottaen huomioon 
tämänkaltaisia tuotteita koskevien unionin 
markkinoiden muuttuva rakenne ja 
vahvojen tuottajajärjestöjen kasvava 
merkitys.

Or. en
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Perustelu

Tuottajajärjestöt eivät ole täysin hyödyntäneet nykyisen rahoituskehyksen mukaista tästä 
toimenpiteestä maksettavaa tukea. Tämän toimenpiteen tukemisen jatkamisen sijaan 
varastointituki olisi kokonaan lopetettava erityisesti siitä syystä, että EU (poikkeuksellisesti) 
rahoittaa tämän toimenpiteen 100-prosenttisesti ja se on tarkoitettu yksinomaan kaupallisille 
lajeille. 

Tarkistus 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Ottaen huomioon lisääntynyt kilpailu, 
johon pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavat kalastajat joutuvat vastaamaan, 
EMKR:stä olisi tuettava pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien 
yritysaloitteita, jotka lisäävät heidän 
pyytämiensä kalojen arvoa erityisesti 
niiden jalostuksen tai suoramyynnin avulla.

(63) Ottaen huomioon lisääntynyt kilpailu, 
johon rannikkokalastusta harjoittavat 
kalastajat joutuvat vastaamaan, EMKR:stä 
olisi tuettava rannikkokalastusta 
harjoittavien kalastajien yritysaloitteita, 
jotka lisäävät heidän pyytämiensä kalojen 
arvoa erityisesti niiden jalostuksen tai 
suoramyynnin avulla.

Or. es

Tarkistus 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) On ehdottoman tärkeää, että 
jäsenvaltiot ja toimijat ovat 
valmistautuneet siten, että ne pystyvät 
korkeatasoiseen valvontaan ja 
varmistamaan tällä tavoin yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen 
sekä elollisten vesiluonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen. Sen vuoksi 
EMKR:stä olisi tuettava jäsenvaltioita ja 

(69) Ottaen huomioon eri kalastusten 
ominaispiirteet ja toteuttavien 
toimenpiteiden kustannustehokkuuden on
ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltiot ja 
toimijat ovat valmistautuneet siten, että ne 
pystyvät korkeatasoiseen valvontaan ja 
varmistamaan tällä tavoin yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen 
sekä elollisten vesiluonnonvarojen 
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toimijoita neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 mukaisesti. Sääntöjen 
noudattamisen kulttuurin kehittämisen 
myötä tämän tuen pitäisi edistää kestävää 
kasvua.

kestävän hyödyntämisen. Sen vuoksi 
EMKR:stä olisi tuettava jäsenvaltioita ja 
toimijoita neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 mukaisesti. Sääntöjen 
noudattamisen kulttuurin kehittämisen 
myötä tämän tuen pitäisi edistää kestävää 
kasvua.

Or. es

Tarkistus 121
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) On ehdottoman tärkeää, että 
jäsenvaltiot ja toimijat ovat 
valmistautuneet siten, että ne pystyvät 
korkeatasoiseen valvontaan ja 
varmistamaan tällä tavoin yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen 
sekä elollisten vesiluonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen. Sen vuoksi 
EMKR:stä olisi tuettava jäsenvaltioita ja 
toimijoita neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 mukaisesti. Sääntöjen 
noudattamisen kulttuurin kehittämisen 
myötä tämän tuen pitäisi edistää kestävää 
kasvua.

(69) On ehdottoman tärkeää, että 
jäsenvaltiot ja toimijat ovat 
valmistautuneet siten, että ne pystyvät 
säännölliseen ja korkeatasoiseen 
valvontaan ja varmistamaan tällä tavoin 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen 
noudattamisen sekä elollisten 
vesiluonnonvarojen kestävän 
hyödyntämisen. Sen vuoksi EMKR:stä 
olisi tuettava jäsenvaltioita ja toimijoita 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
mukaisesti. Sääntöjen noudattamisen 
kulttuurin kehittämisen myötä tämän tuen 
pitäisi edistää kestävää kasvua.

Or. en

Tarkistus 122
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Jäsenvaltioille unionin (70) Jäsenvaltioille unionin 
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valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta 
aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 
tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava
yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta 
aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 
tukea olisi EMKR:n puitteissa lisättävä 
yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

Or. en

Tarkistus 123
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota 
myönnetään monivuotisen unionin 
ohjelman mukaisesti kalastustietojen 
kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, 
erityisesti kansallisten ohjelmien 
tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin 
ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen 
tietojen hallinnoinnin ja käytön 
tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen 
kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä 
aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 
tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava
yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota 
myönnetään monivuotisen unionin 
ohjelman mukaisesti kalastustietojen 
kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, 
erityisesti kansallisten ohjelmien 
tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin 
ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen 
tietojen hallinnoinnin ja käytön
tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen 
kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä 
aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 
tukea olisi EMKR:n puitteissa lisättävä
yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

Or. en

Tarkistus 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota 
myönnetään monivuotisen unionin 
ohjelman mukaisesti kalastustietojen 

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota 
myönnetään monivuotisen unionin 
ohjelman mukaisesti kalastustietojen 
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kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, 
erityisesti kansallisten ohjelmien 
tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin 
ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen 
tietojen hallinnoinnin ja käytön 
tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen 
kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä 
aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 
tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava 
yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, 
erityisesti kansallisten ja kansallista tasoa 
alempien ohjelmien tukemiseksi, sekä 
tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnoinnin ja käytön tukemiseksi. 
Jäsenvaltioille kalastustietojen 
kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä 
aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 
N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 
tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava 
yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

Or. es

Tarkistus 125
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena 
on tukea merten ja valtamerten kestävää 
käyttöä sekä kehittää valtameriin, meriin, 
saariin, rannikkoalueisiin ja syrjäisimpiin 
alueisiin sekä merialoihin vaikuttavia 
toimintalinjoja koskeva koordinoitu, 
johdonmukainen ja avoin päätöksenteko 
komission tiedonannon "Euroopan unionin 
yhdennetty meripolitiikka" mukaisesti.

(75) Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena 
on tukea merten ja valtamerten kestävää 
käyttöä sekä kehittää valtameriin, meriin, 
saariin, rannikkoalueisiin ja syrjäisimpiin 
alueisiin sekä merialoihin vaikuttavia 
toimintalinjoja koskeva koordinoitu, 
johdonmukainen ja avoin päätöksenteko 
yhdennetyn meripolitiikan 
edelleenkehittämistä koskevasta 
tukiohjelmasta 30 päivänä marraskuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1255/20111 ja komission tiedonannon 
"Euroopan unionin yhdennetty 
meripolitiikka" mukaisesti.

__________________
1EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 126
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Kuten neuvoston, Euroopan 
parlamentin ja alueiden komitean 
lausumissa todetaan, jatkuva rahoitus on 
tarpeen Euroopan unionin yhdennetyn 
meripolitiikan täytäntöönpanemista ja 
edelleen kehittämistä varten.

(76) Kuten yhdennetyn meripolitiikan 
edelleenkehittämistä koskevasta 
tukiohjelmasta 30 päivänä marraskuuta 
2011 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1255/20111 sekä neuvoston, Euroopan 
parlamentin ja alueiden komitean 
lausumissa todetaan, jatkuva rahoitus on 
tarpeen Euroopan unionin yhdennetyn 
meripolitiikan täytäntöönpanemista ja 
edelleen kehittämistä varten. Meriasioiden 
edistäminen tukemalla yhdennettyyn 
meripolitiikkaan liittyviä toimia 
taloudellisesti vaikuttaa huomattavasti 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen.
__________________
1EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 127
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(76 a) EMKR:stä olisi siis tuettava 
sellaisia toimia koskevaa 
tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena 
on edistää yhdennetyn meripolitiikan 
strategisia tavoitteita ottaen 
asianmukaisesti huomioon ekosysteemiin 
perustuvan lähestymistavan ja 
tavoitteiden yhteisvaikutukset kestävään 
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talouskasvuun, työllisyyteen, innovointiin 
ja kilpailukykyyn rannikko- ja 
saarialueilla ja syrjäisimmillä alueilla 
sekä yhdennetyn meripolitiikan 
kansainvälisen ulottuvuuden 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 128
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 129
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden 
yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä 
kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden 
käytänteiden vaihtojen ja 
merialuestrategioiden edelleen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. 
Kyseisten strategioiden tavoitteena on 
luoda yhdennetyt puitteet Euroopan 
merialueiden yhteisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen 
yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin 
rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin 
parhaalla mahdollisella tavalla ja 
edistettäisiin unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.
Siksi on erittäin tärkeää parantaa ja 
tehostaa ulkoista yhteistyötä ja 
koordinointia yhdennetyn meripolitiikan 
tavoitteisiin nähden Yhdistyneiden 
kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 130
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 
kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja
unionin rannikko- ja saarialueilla sekä 
syrjäisimmillä alueilla. Siksi on tärkeää 
edistää rannikko-, meri- ja 
saarimatkailun kehittämistä. On erityisen 
tärkeää tunnistaa sääntelyesteet ja 
osaamisen puutteet, jotka hidastavat 
kehittymässä olevien ja tulevien 
merielinkeinojen kasvua, sekä toimet, joilla 
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tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

pyritään edistämään mereen ja 
merenkulkuun liittyvien sovellusten 
liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 
tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

Or. en

Tarkistus 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 
kalastukselta, EMKR:stä myönnettävän 
tuen ulkopuolelle olisi suljettava toimijat, 
jotka eivät noudata YKP:n sääntöjä ja jotka 
osallistuvat laittomaan, ilmoittamattomaan 
ja sääntelemättömään (IUU) kalastukseen. 
Unionin rahoitusta ei pitäisi missään 
vaiheessa, alkaen toimen valinnasta sen 
täytäntöönpanoon asti, käyttää YKP-
asetuksen tavoitteissa mainitun, meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvän yleisen edun vahingoittamiseksi.

Or. es
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Tarkistus 132
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 
kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 
vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 
EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 
olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 
YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti 
kyseisten kantojen kestävyyden ja eritoten 
sen tavoitteen toteutumisen, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina vuoteen 2015 mennessä ja että 
ympäristön hyvä tila saavutetaan ja 
säilytetään vuoteen 2020 mennessä, ja 
varsinkin toimijat, jotka osallistuvat 
laittomaan, ilmoittamattomaan ja 
sääntelemättömään (IUU) kalastukseen. 
Unionin rahoitusta ei pitäisi missään 
vaiheessa, alkaen toimen valinnasta sen 
täytäntöönpanoon asti, käyttää YKP-
asetuksen tavoitteissa mainitun, meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvän yleisen edun vahingoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 89 kappale

Komission teksti Tarkistus

(89) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava (89) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
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asianmukaiset toimenpiteet hallinto- ja 
valvontajärjestelmien moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi. Tätä varten 
kullekin toimintaohjelmalle olisi nimettävä 
hallintoviranomainen, maksajavirasto ja 
todentamisviranomainen, joiden 
velvollisuudet olisi määriteltävä. Näiden 
velvollisuuksien olisi liityttävä 
ensisijaisesti rahoituksen moitteettomaan 
toteutumiseen, arvioinnin järjestämiseen, 
menojen todentamiseen, tarkastamiseen ja 
unionin lainsäädännön noudattamiseen. 
Olisi säädettävä komission ja tuen 
seurannasta vastaavien kansallisten 
viranomaisten välisistä säännöllisistä 
kokouksista. Hallinnon ja valvonnan osalta 
on erityisesti tarpeen vahvistaa 
yksityiskohtaiset säännöt, joita noudattaen 
jäsenvaltiot antavat takeet siitä, että 
järjestelmät ovat olemassa ja toimivat 
tyydyttävästi.

asianmukaiset toimenpiteet hallinto- ja 
valvontajärjestelmien moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi. Tätä varten 
kullekin kansallista tasoa alemmalle
toimintaohjelmalle olisi nimettävä 
hallintoviranomainen, maksajavirasto ja 
todentamisviranomainen, joiden 
velvollisuudet olisi määriteltävä. Näiden 
velvollisuuksien olisi liityttävä 
ensisijaisesti rahoituksen moitteettomaan 
toteutumiseen, arvioinnin järjestämiseen, 
menojen todentamiseen, tarkastamiseen ja 
unionin lainsäädännön noudattamiseen. 
Olisi säädettävä komission ja tuen 
seurannasta vastaavien kansallisten 
viranomaisten välisistä säännöllisistä 
kokouksista. Hallinnon ja valvonnan osalta 
on erityisesti tarpeen vahvistaa 
yksityiskohtaiset säännöt, joita noudattaen 
jäsenvaltiot antavat takeet siitä, että 
järjestelmät ovat olemassa ja toimivat 
tyydyttävästi.

Or. es

Tarkistus 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Maksusitoumuksia ja maksuja 
koskevia sääntöjä ja menettelyitä olisi 
yksinkertaistettava säännöllisen 
kassavirran varmistamiseksi. EMKR:stä 
maksettavan neljän prosentin 
ennakkomaksun pitäisi vauhdittaa 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa.

(93) Maksusitoumuksia ja maksuja 
koskevia sääntöjä ja menettelyitä olisi 
yksinkertaistettava säännöllisen 
kassavirran varmistamiseksi. EMKR:stä 
maksettavan seitsemän prosentin 
ennakkomaksun pitäisi vauhdittaa 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa.

Or. es
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Tarkistus 135
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun 
parantamiseksi ja sen saavutusten 
osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. 
Komission olisi luotava yhteinen seuranta-
ja arviointikehys varmistaen muun muassa, 
että asiaa koskevat tiedot ovat käytettävissä 
oikeaan aikaan. Tässä yhteydessä olisi 
vahvistettava luettelo indikaattoreista, ja 
komission olisi arvioitava EMKR-
politiikan vaikutuksia suhteessa 
erityistavoitteisiin.

(98) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun 
parantamiseksi ja sen saavutusten 
osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. 
Komission olisi luotava yhteinen seuranta-
ja arviointikehys varmistaen muun muassa, 
että asiaa koskevat tiedot ovat yleisön 
käytettävissä oikeaan aikaan. Tässä 
yhteydessä olisi vahvistettava luettelo 
indikaattoreista, ja komission olisi 
arvioitava EMKR-politiikan vaikutuksia 
suhteessa erityistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 136
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 101 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(101 a) On erityisen tärkeää varmistaa 
niiden ennakkoehtojen täyttyminen, jotka 
liittyvät hallinnollisiin valmiuksiin täyttää 
kalastuksenhoitoa koskevat 
tietovaatimukset ja varmistaa valvontaa, 
tarkastuksia ja täytäntöönpanon 
valvontaa koskeva unionin järjestelmän 
täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



PE492.694v01-00 54/88 AM\907165FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalueiden ja sisävesikalastuksen 
kestävä kehitys;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 138
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

d a) ja meristrategiadirektiivi.

Or. en

Tarkistus 139
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) 'kalakannan elvyttämisalueella' 
jäsenvaltioiden aluevesillä sijaitsevaa 
selvästi määriteltyä maantieteellistä 
aluetta, kalakantojen poikastuotanto-, 
kutu- ja syönnösalueet mukaan luettuina, 
jolla kaikenlainen kalastustoiminta on 
kielletty;

Or. en

Tarkistus 140
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'kalastuskapasiteetilla' aluksen 
kykyä pyytää kalaa; kalastuskapasiteetin 
määrällisessä arvioinnissa käytettäviä 
indikaattoreita voivat olla aluksen 
ominaisuudet, kuten neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2930/861 ja 5 artiklan 
mukaisesti määritelty aluksen vetoisuus 
bruttotonneina (bt) ja teho kilowatteina 
(kW), aluksen käyttämät pyyntivälineet ja 
-tekniikat sekä kalastuspäivien määrä;
 EUVL L 274, 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Tarkistus 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) 'sisävesikalastuksella' kalastusta, jota 
harjoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa 
yksinomaan sisävesillä toimivilla aluksilla
tai muilla laitteilla, joita käytetään jäällä 
kalastukseen;

(10) 'sisävesikalastuksella' kalastusta, jota 
harjoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa 
aluksesta tai muuten, yksinomaan 
sisävesillä, tai muilla laitteilla, joita 
käytetään jäällä kalastukseen;

Or. es

Tarkistus 142
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 15 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) 'kestävällä enimmäistuotolla' 
suurinta saalista, joka kalakannasta 
voidaan pyytää määräämättömän ajan 
vahingoittamatta kyseisen kalakannan 
lisääntymiskykyä ja aiheuttamatta kannan 
romahtamista, ja joissa otetaan huomioon 
kalastuksen kestävä enimmäistuotto 
(FMSY) ja kutukannan biomassan 
kestävä enimmäistuotto (SSBMSY);

Or. en

Tarkistus 143
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) 'muuttujalla' sitä, että jos kestävää 
enimmäistuottoa ei voida määritellä, 
noudatetaan merivesien hyvän ekologisen 
tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista 
ja menetelmästandardeista 
meristrategiadirektiiviä (direktiivi 
2008/56/EY) varten tehdyn komission 
päätöksen 2010/477/EU B osan 
kuvaajissa 3.1 ja 3.2 määriteltyjä 
menetelmiä soveltuvan muuttujan 
määrittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 18 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(18) 'pienimuotoisella 
rannikkokalastuksella' kalastusta, jota 
harjoitetaan unionin 
kalastuslaivastorekisteriä koskevan 30 
päivänä joulukuuta 2003 annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 26/200425

liitteessä I olevassa taulukossa 3 olevan 
luettelon mukaisilla kokonaispituudeltaan 
alle 12 metrin pituisilla aluksilla, jotka
eivät käytä vedettäviä pyydyksiä;

(18) 'rannikkokalastuksella' paikallisilla 
kalastusalueilla päivittäin harjoitettavaa
kalastusta, joka lujittaa kalastusyhteisöjen 
perinteistä sosiaalista rakennetta, on pk-
ja perheyritysten hallinnoimaa ja siirtyy 
sukupolvelta toiselle ja jossa saaliita ei 
jäädytetä eikä jalosteta aluksella;

Or. es

Tarkistus 145
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) 'tahattomalla saaliilla' kaikkia 
sivusaaliita, jotka ovat tahattomia, koska 
niillä ei ole tai on vain vähän kaupallista 
arvoa tai jotka ovat aluksesta purkamisen 
vähimmäiskokoa pienempiä taikka 
koostuvat suojelluista lajeista; 

Or. en

Tarkistus 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) 'yksinomaan sisävesillä toimivilla 
aluksilla' sisävesillä toimivia kaupallista 
kalastusta harjoittavia aluksia, jotka eivät 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)



PE492.694v01-00 58/88 AM\907165FI.doc

FI

kuulu unionin kalastuslaivastorekisteriin.

Or. es

Tarkistus 147
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous 
ja vesiviljely;

a) sen takaaminen, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla varmistetaan 
ympäristön pitkän aikavälin kestävyys, 
joka on taloudellisten ja sosiaalisten 
olosuhteiden edellytys ja myötävaikuttaa 
elintarvikkeiden saatavuuteen;

Or. en

Tarkistus 148
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely;

a) taloudellisesti kannattava, sosiaalinen 
ja ympäristöllisesti kestävä ja 
kilpailukykyinen kalatalous ja vesiviljely;

Or. en

Tarkistus 149
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely;

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely, jalostus mukaan lukien;

Or. en

Perustelu

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena olisi oltava kaikkien kalatalousalan 
sektoreiden, myös kalanjalostuksen, kilpailukyvyn edistäminen – jos yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteet halutaan saavuttaa.

Tarkistus 150
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten vankkojen ja ajantasaisten 
biologisten, teknisten, ympäristöön 
liittyvien ja sosioekonomisten tietojen 
keruu, joita tarvitaan kalastustoiminnan 
ja vesiviljelyn ekosysteemilähtöiseen 
hallinnointiin;

Or. en

Tarkistus 151
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) sen varmistaminen, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminta on yhteisen 
kalastuspolitiikan ja unionin 
ympäristölainsäädännön mukaista 
kiinnittäen erityistä huomiota valvonnan 
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ja täytäntöönpanon valvonnan 
tehostamiseen. 

Or. en

Tarkistus 152
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 153
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kalakantojen hoito ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat kaksi eri alaa, joita on 
käsiteltävä eri tavoin.
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Tarkistus 154
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen sekä 
siihen liittyvän jalostuksen edistäminen 
keskittymällä seuraaville aloille:

Or. en

Perustelu

Unionin ensisijaisiin tavoitteisiin olisi kuuluttava kaikkien kalatalousalan sektoreiden, myös 
kalanjalostuksen innovaatioiden, kilpailukyvyn ja tietämyksen edistäminen. 

Tarkistus 155
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 
innovoinnin ja tietämyksensiirron 
tukeminen;

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 
innovoinnin ja tietämyksensiirron 
tukeminen edellyttäen, että se ei johda 
kapasiteetin kasvattamiseen;

Or. en

Tarkistus 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen ja turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen;

Or. es

Tarkistus 157
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 158
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Kestävän, innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja tietämykseen 
perustuvan ekosysteemipohjaisen 
vesiviljelyn edistäminen keskittymällä 
seuraaville aloille:

Or. en

Tarkistus 159
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 160
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kestävän ja resurssitehokkaan 
kalastuksen edistäminen keskittymällä 
seuraaville aloille:

(4) Kestävän ja ekosysteemipohjaisen 
kalastuksenhoidon varmistaminen 
keskittymällä seuraaville aloille:

Or. en

Tarkistus 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) meriympäristöön kohdistuvien
kalastusvaikutusten vähentäminen;

a) meriympäristöön kohdistuvien 
kalastusvaikutusten minimointi ja 
mahdollisuuksien mukaan eliminointi;

Or. en

Tarkistus 162
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) merten biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen, 
mukaan lukien niiden tarjoamat palvelut.

b) merten biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen, 
mukaan lukien niiden tarjoamat palvelut, ja
ympäristön hyvän tilan saavuttaminen 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 163
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kaikkien sivusaaliiden minimointi ja 
mahdollisuuksien mukaan eliminointi.

Or. en

Tarkistus 164
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) sen varmistaminen, että 
kalastustoiminnassa noudatetaan unionin 
ympäristölainsäädäntöä, erityisesti 
direktiiviä 2008/56/EY, direktiiviä 
1992/43/ETY ja direktiiviä 2009/147/EY;

Or. en
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Tarkistus 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) meristrategiadirektiivissä määritellyn 
ympäristön hyvän tilan saavuttaminen.

Or. en

Perustelu

EMKR:n olisi pyrittävä myös meristrategiapuitedirektiivissä määritellyn ympäristön hyvän 
tilan saavuttamiseen.

Tarkistus 166
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kestävän ja resurssitehokkaan 
vesiviljelyn edistäminen keskittymällä 
seuraaville aloille:

(5) Ekosysteemipohjaisen kestävän ja 
resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen 
keskittymällä seuraaville aloille:

Or. en

Tarkistus 167
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) meren, maan ja makean veden 
ekosysteemeihin kohdistuvien 
vesiviljelyvaikutusten arviointi, 
vähentämien ja mahdollisuuksien 
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mukaan eliminointi;

Or. en

Tarkistus 168
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ympäristönsuojelun korkean tason 
takaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja 
yleisen turvallisuuden edistäminen.

b) ympäristönsuojelun korkean tason 
takaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja 
yleisen turvallisuuden edistäminen siten, 
että keskitytään elintarvikkeita ihmisten 
kulutukseen tuottavaan kasvinsyöjälajien 
vesiviljelyyn ja luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn.

Or. en

Tarkistus 169
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sen varmistaminen, että vesiviljelyn 
kehittäminen on sopusoinnussa 
direktiivin 2008/56/EY tavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 170
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimustiedon tarjonta ja tiedonkeruu; a) tutkimustiedon tarjonta ja sellaisten 
tietojen keruu, joita tarvitaan 
kalastustoiminnan ja vesiviljelyn 
ekosysteemilähtöiseen hallinnointiin, 
mukaan lukien tiedot, joita tarvitaan 
pyydettävien lajien kantojen 
palauttamiseksi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi 
vuoteen 2015 mennessä ja niiden 
pitämiseksi sen kokoisina ja joita 
tarvitaan ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 171
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 172
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa rahastojen välinen koordinointi, mutta tämä viittaus sisältyy jo yleisiä 
säännöksiä koskevaan asetukseen.

Tarkistus 173
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien toimijoiden jättämät 
hakemukset eivät ole kelpoisia EMKR:n 
tukeen tietyn kauden ajan:

1. Seuraavien toimijoiden jättämät 
hakemukset eivät ole kelpoisia EMKR:n 
tukeen:

Or. en

Tarkistus 174
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimijat, jotka ovat syyllistyneet 
asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 
tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
90 artiklan 1 kohdan mukaiseen vakavaan 
rikkomukseen;

a) toimijat, jotka ovat syyllistyneet 
asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 
tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
90 artiklan 1 kohdan mukaiseen 
rikkomukseen;

Or. en

Tarkistus 175
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin 
YKP:n sääntöjen laiminlyönteihin, jotka 
vaarantavat vakavasti kyseessä olevien 
kantojen kestävyyden.

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin 
YKP:n sääntöjen ja unionin 
ympäristöpolitiikan vaatimusten 
laiminlyönteihin, jotka vaarantavat 
kyseessä olevien kantojen kestävyyden ja 
ympäristön hyvän tilan saavuttamisen 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 176
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EKTR:n tai EMKR:n väärinkäytökseen 
syyllistyneiden toimijoiden jättämät 
hakemukset eivät ole hyväksyttäviä tietyn 
kauden ajan.

2. EKTR:n tai EMKR:n väärinkäytökseen 
syyllistyneiden toimijoiden jättämät 
hakemukset eivät ole hyväksyttäviä.
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Or. en

Tarkistus 177
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
kauden määrittely; kyseisen kauden on 
oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen tai 
laiminlyönnin vakavuuteen tai 
toistumiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) toimet, jotka vaarantavat meren 
elollisten luonnonvarojen ja 
ekosysteemien kestävyyden;

Or. en

Tarkistus 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien kalastusalusten rakentaminen,
kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti;

b) uusien kalastusalusten rakentaminen tai
kalastusalusten tuonti;
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Or. es

Tarkistus 180
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien kalastusalusten rakentaminen,
kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti;

b) kalastusalusten tuonti;

Or. fr

Perustelu

Unionin laivasto vanhenee ja sitä olisi voitava uudistaa, jotta kalastajille voitaisiin taata 
hyvät työolot ja mahdollisimman hyvä turvallisuuden taso. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota 
alusten energiatehokkuuteen sekä entistä valikoivampien pyydysten käyttöönottoon.

Tarkistus 181
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) investoinnit aluksiin, joiden 
lippujäsenvaltio ei ole osoittanut 
saavuttaneensa [yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevassa 
asetuksessa] edellytettyä laivaston 
kapasiteetin ja käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien välistä 
tasapainoa;

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 5, joka liittyy 13 artiklan 1 kohdan c a alakohtaan.
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Tarkistus 182
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) investoinnit ylikapasiteetilla toimivien 
laivastojen aluksiin tai yksittäisiin 
laitteisiin;

Or. en

Tarkistus 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 184
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kalakantojen suorien istutusten mahdollistamisen vuoksi väliaikaisesti toimintansa lopettavia 
kalastajia ei saa jättää vaille toimeentulomahdollisuuksia.
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Tarkistus 185
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) koekalastus; Poistetaan.

Or. sv

Perustelu

Koekalastusta olisi tuettava EMKR:stä vain jos siinä keskitytään entistä valikoivampiin 
kalastuskäytäntöihin ja/tai pyritään määrittelemään niiden vaikutus kalakantoihin ja/tai 
meriympäristöön. Koeistutukset voivat johtaa kestämättömien kantojen kalastukseen.

Tarkistus 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) koekalastus; Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) suorat istutukset, ellei niistä ole 
nimenomaisesti säädetty 
säilyttämistoimenpiteenä unionin 
säädöksessä tai ellei ole kyse 

Poistetaan.
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koeistutuksesta.

Or. es

Tarkistus 188
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) suorat istutukset, ellei niistä ole 
nimenomaisesti säädetty 
säilyttämistoimenpiteenä unionin 
säädöksessä tai ellei ole kyse 
koeistutuksesta.

f) suorat istutukset, ellei niistä ole 
nimenomaisesti säädetty 
säilyttämistoimenpiteenä unionin 
säädöksessä.

Or. sv

Tarkistus 189
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kalastusalusten käytöstäipoistoa olisi 
tuettava poikkeuksellisesti 
erityisolosuhteissa, joissa edellytetään 
välitöntä laivaston kalastuskapasiteetin 
vähentämistä.

Or. en

Tarkistus 190
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EMKR:stä olisi voitava tukea 
poikkeuksellisesti kalastustoiminnan 
väliaikaista lopettamista 
erityisolosuhteissa, joiden vuoksi 
tukeminen on perusteltua, esimerkiksi 
kun kyse on ennakoimattomista 
ympäristöolosuhteista tai 
toimintasuunnitelmien rajoituksista.

Or. en

Tarkistus 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavan laivaston osuus 
kalastuslaivastosta;

iii) rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston osuus kalastuslaivastosta;

Or. es

Tarkistus 192
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) kalastus- ja vesiviljelytoimintaan 
liittyvä ympäristön kestävyyden taso;

Or. en
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Tarkistus 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi 
toimintaohjelma EMKR:stä 
yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien 
täytäntöönpanemiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi 
toimintaohjelma, joka kuuluu kansallista 
tasoa alempiin toimintaohjelmiin,
EMKR:stä yhteisrahoitettavien unionin 
prioriteettien täytäntöönpanemiseksi.

Or. es

Tarkistus 194
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla luonnollisilla ja 
oikeushenkilöillä, jotka ovat riittävän 
kiinnostuneita yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvästä 
ympäristöasioita koskevasta 
päätöksenteosta, on tosiasiallinen oikeus 
kyseisten toimintaohjelmien 
uudelleentarkasteluun. Näillä henkilöillä 
on oikeus panna vireille menettely 
sellaisessa tuomioistuimessa tai muussa 
riippumattomassa ja puolueettomassa 
julkisessa elimessä, jolla on toimivalta 
tutkia toimintaohjelmien ja kaikkien 
niihin liittyvien täytäntöönpanosäädösten 
ja päätösten muodollinen ja aineellinen 
lainmukaisuus.

Or. en
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Tarkistus 195
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tapauksen mukaan tämän asetuksen 
38 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen EMKR:ää koskevien 
unionin prioriteettien mukaisten 
toimenpiteiden johdonmukaisuus 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
Natura 2000 -verkoston hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien sekä direktiivin 
2008/56/EY mukaisen ympäristön hyvän 
tilan saavuttamisen kanssa.

Or. en

Tarkistus 196
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 
tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 
-alueiden erityistarpeet mukaan lukien, 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen;

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 
tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 
-alueiden erityistarpeet mukaan lukien, 
kalakantojen elvyttämisalueiden 
perustamiseen sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen;

Or. en

Tarkistus 197
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – o alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(o) edellä 6 artiklan 6 kohdassa ja 
18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, 
kestävään kalastuksenhoitoon liittyvän 
tiedonkeruun lisäämistä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseksi ja [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti

(o) edellä 6 artiklan 6 kohdassa ja 
18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, 
ekosysteemiperustaiseen kestävään 
kalastuksenhoitoon liittyvän tiedonkeruun 
lisäämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi ja [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti

Or. en

Tarkistus 198
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vesiviljely- ja jalostusteollisuuden 
taloudellisen tilanteen arviointi,

– vesiviljely- ja jalostusteollisuuden 
taloudellisen ja ympäristötilanteen
arviointi,

Or. en

Tarkistus 199
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 
vaikutusten arviointi;

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 
vaikutusten arviointi, joka mahdollistaa 
erityyppisten kalastustoimien ja 
kalastuslaivaston osien vertailun 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
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asetuksen] vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 200
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 
vaikutusten arviointi;

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 
ja vesiviljelytoiminnan vaikutusten 
arviointi;

Or. en

Tarkistus 201
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 
koskevat menettelyjä, muotoa ja 
aikatauluja

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä 
säännöt, jotka koskevat menettelyjä, 
muotoa ja aikatauluja

Or. en

Tarkistus 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 
2 ja 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä edellyttäen, että 
niillä myötävaikutetaan YKP-asetuksen 
2 ja 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Kaikilla EAMKR:sta tuettavien innovaatioiden on oltava YKP:n perusasetuksessa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia ja niillä on selkeästi edistettävä kyseisten tavoitteiden saavuttamista. 

Tarkistus 204
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Tarkistus 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat
toimet on toteutettava yhteistyössä 
jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai 
teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen 
on validoitava näiden toimien tulokset.

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 
toimet on toteutettava yhteistyössä 
jäsenvaltion julkisia hankintoja 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
säädetyn yritysluokituksen nojalla
hyväksymän tieteellisen tai teknisen elimen 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 206
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 
toimet on toteutettava yhteistyössä 
jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai 
teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen 
on validoitava näiden toimien tulokset.

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 
toimet on toteutettava yhteistyössä 
jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai 
teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen 
on validoitava näiden toimien tulokset ja 
saatettava ne yleisön tietoon.

Or. en

Perustelu

Kun toimiin annetaan julkista tukea, on ilmoitettava täysin avoimesti, kuinka tukivarat 
myönnettiin ja käytettiin sekä mitä hyötyä ne tuottivat.

Tarkistus 207
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kestävän kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnan kehittämistä 
koskevaan asiantuntija- ja tieteelliseen 
neuvontaan, jossa keskitytään tästä 
toiminnasta merten, maan ja makean 
veden ekosysteemeille aiheutuvien 
vaikutusten vähentämiseen ja 
mahdollisuuksien mukaan eliminointiin;

Or. en

Tarkistus 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetuista toteutettavuustutkimuksista ja 
neuvonnasta huolehtivat hyväksytyt 
tieteelliset tai tekniset elimet, jotka 
täyttävät kunkin jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä hyväksytyt neuvontaa 
koskevat pätevyysvaatimukset.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetuista toteutettavuustutkimuksista ja 
neuvonnasta huolehtivat hyväksytyt 
tieteelliset tai tekniset elimet, jotka 
täyttävät julkisia hankintoja koskevassa 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn 
yritysluokituksen mukaiset neuvontaa 
koskevat pätevyysvaatimukset.

Or. es

Tarkistus 209
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 210
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Monipuolistamisen ja työpaikkojen 
luomisen helpottaminen

Yrittäjyyden ja työpaikkojen luomisen 
helpottaminen

Or. fr

Perustelu

Kalatalousalan myönteistä taloudellista roolia olisi painotettava.

Tarkistus 211
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta helpotettaisiin monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista kalastusalan 
ulkopuolelle, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

1. Jotta helpotettaisiin työpaikkojen 
luomista, EMKR:n tukea voidaan myöntää 
kalatalousalan yritysten perustamiseen.

Or. fr

Perustelu

Kalatalousalan myönteistä taloudellista roolia olisi painotettava.

Tarkistus 212
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muuta kuin kalastustoimintaa 
harjoittavien yritysten perustamiseen;

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Kalatalousalan myönteistä taloudellista roolia olisi painotettava.

Tarkistus 213
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muuta kuin kalastustoimintaa
harjoittavien yritysten perustamiseen;

a) merialaan liittyvää kestävää muuta 
kuin kalastustoimintaa harjoittavien 
yritysten perustamiseen; 

Or. en

Tarkistus 214
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kalatalousalan myönteistä taloudellista roolia olisi painotettava.

Tarkistus 215
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan
mukaista tukea myönnetään kalastajille,

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaista tukea 
myönnetään kalastajille,

Or. fr

Tarkistus 216
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka esittävät uusien toimintojensa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman;

a) jotka esittävät toimintojensa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman;

Or. fr

Tarkistus 217
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, jotka omistavat 
aktiiviseksi rekisteröidyn unionin 
kalastusaluksen ja ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 
60 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena 
vuotena. Kalastusaluskohtainen 
kalastuslupa peruutetaan pysyvästi.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 218
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen 
saajat eivät saa harjoittaa 
ammattikalastusta viimeisen tukimaksun 
saamista seuraavina viitenä vuotena.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 219
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaiset tukikelpoiset kustannukset 
rajoitetaan kustannuksiin, jotka johtuvat 
aluksen muuttamisesta sen muuhun 
käyttöön siirtämistä varten.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 220
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. EMKR:stä voidaan tukea aluksiin 
tehtäviä investointeja kehittämällä 
kalastusta täydentäviä toimintoja, kuten 
ympäristöpalveluja, koulutustoimintoja tai 
matkailua.
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Or. en


