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Muudatusettepanek 1
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 a. rõhutab, et ELi elanikkonnast 70 
miljonit inimest sõltub kalandussektorist;
sellega seoses kutsub liikmesriike üles 
soodustama teadus- ja arendustegevust, 
mille eesmärk on välja arendada
konkurentsivõimelisem, jätkusuutlik ja
ajakohane kalandussektor;

Or. bg

Muudatusettepanek 2
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et ühenduse 
konsolideeritud poliitika valdkonnad, nagu 
ELi majanduse aluseks olevad 
põllumajanduspoliitika ja 
kalanduspoliitika, nõuavad kohast ja 
sihipärastatud teaduslikku tuge; rõhutab, et 
sektoristpetsiifiliste probleemide, näiteks 
keskkonnamõju, söödatootmise, 
terviseohutuse kontrolli ja 
rannikupiirkondade integratsiooni 
traditsioonilised lahendused ei ole enam 
ammu esmajärgulised ja olulisimad 
lahendusviisid;

1. juhib tähelepanu sellele, et ühenduse 
konsolideeritud poliitika valdkonnad, nagu 
ELi, eriti selle äärealade, majanduse 
aluseks olevad põllumajanduspoliitika ja 
kalanduspoliitika, nõuavad kohast ja 
sihipärastatud teaduslikku tuge; rõhutab, et 
sektorispetsiifiliste probleemide, näiteks 
keskkonnamõju, söödatootmise, 
terviseohutuse kontrolli ja 
rannikupiirkondade integratsiooni 
traditsioonilised lahendused ei ole enam 
ammu esmajärgulised ja olulisimad 
lahendusviisid;

Or. el
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Muudatusettepanek 3
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et ühenduse 
konsolideeritud poliitika valdkonnad, nagu 
ELi majanduse aluseks olevad 
põllumajanduspoliitika ja 
kalanduspoliitika, nõuavad kohast ja 
sihipärastatud teaduslikku tuge; rõhutab, et 
sektoristpetsiifiliste probleemide, näiteks 
keskkonnamõju, söödatootmise, 
terviseohutuse kontrolli ja 
rannikupiirkondade integratsiooni 
traditsioonilised lahendused ei ole enam 
ammu esmajärgulised ja olulisimad 
lahendusviisid;

1. juhib tähelepanu sellele, et ühenduse 
konsolideeritud poliitika valdkonnad, nagu 
ELi majanduse aluseks olevad 
põllumajanduspoliitika ja 
kalanduspoliitika, nõuavad kohast ja 
sihipärastatud teaduslikku tuge; rõhutab, et 
sektorispetsiifiliste probleemide, näiteks 
keskkonnamõju, söödatootmise, 
terviseohutuse kontrolli ja 
rannikupiirkondade integratsiooni 
traditsioonilised lahendused ei ole enam 
ammu esmajärgulised ja olulisimad 
lahendusviisid; soovitab 
finantsraamistikus ette näha 
kalandusrajatistele ja kalandusuuringute
seadmetele rahalise toetuse andmine 
Euroopa Kalandusfondi kaudu;

Or. bg

Muudatusettepanek 4
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab esmatähtsaks täita rohelise 
raamatu üks eesmärkidest, mille kohaselt 
tuleb ELi tulevases eelarves keskenduda 
vahenditele, mis annavad 
„lisandväärtust”, ja „tulemuspõhisemale 
tegevusele”. On seisukohal, et ehkki 
tipptase on teaduse aluskriteerium, on 
mõnes sektoris, näites kalanduses, 
teadustegevus haldusmeetmete 
väljatöötamiseks ja rakendamiseks 
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asendamatu. Tuletab meelde, et täitmaks 
uue ühise kalanduspoliitika eesmärke, 
mis tuginevad ökosüsteemil põhinevale 
tegevusplaanile ja maksimaalsele 
jätkusuutlikule saagikusele, on vajalikud 
teadmised ning multidistsiplinaarsed ja 
kohapealsed hindamised, mille põhjal 
saab teha kiireid järeldusi, millest 
sõltuvad arvukad ettevõtetes tehtavad 
otsused, töökohad ja mereökosüsteemide 
alased meetmed;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et lisaks vajadusele omada 
piisavaid ja usaldusväärseid teaduslikke 
andmeid, tuleks ennekõike läbi viia 
mitmemõõtmelised valdkondadevahelised 
teadusuuringud nii mereökosüsteemide 
jätkusuutlikkuse ja elujõulisuse kui ka 
kalandussektori perspektiivide 
väljaselgitamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 6
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. loodab, et roheline raamat viib 
muutusteni praeguses teaduspoliitikas, 
kuna ainult tipptaseme poole püüdlemise 
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tõttu on kõnealuses sektoris hüljatud 
sellised olulised valdkonnad nagu liikide 
ja nende käitumise tundmine seoses 
selliste liikide kasutamisega laevastike 
poolt, seos haldusmeetmetega ning 
paljude teadlaste võõrdumine 
kalandusalastest rakendusuuringutest ja 
nimetatud valdkonna hülgamine noorte 
teadlaste poolt, mis on põhjustanud suuri 
spetsialiseeritud töötajate puudujääke 
ajal, mil ressursside olukorraga 
arvestades oli see kõige vajalikum;

Or. es

Muudatusettepanek 7
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama 
positsiooni; rõhutab veel, et tugevam 
teadusbaas aitaks jätkusuutlikku kalandus-
ja põllumajandussektorit edasi arendada;

2. on seisukohal, et, arvestades
kalandussektori paljude erinevate
uurimisvõimalustega, nagu 
okeanograafia, mere elusressursid, 
vesiviljelus, merebioloogia, geneetika ja 
siseveekogud, aitaks eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks võidelda paljude 
sektori nõrkade kohtade ja puudustega 
ning tagada kalandus- ja 
vesiviljelusuuringutele tugevama 
positsiooni; rõhutab veel, et tugevam 
teadus- ja innovatsioonibaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada;

Or. el
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Muudatusettepanek 8
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada;

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada; 
nõuab uue, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetava finantsraamistiku
loomist, mis edendaks vesiviljelussektori 
arengut ja kindlustaks selle
konkurentsivõimelisuse, jätkusuutlikkuse 
ja stabiilsuse ning parema varustuse, et 
toime tulla keskkonnaalaste 
probleemidega ning tagada Euroopa 
kalandussektori sõltumatus ülejäänud 
maailmast;

Or. bg

Muudatusettepanek 9
Struan Stevenson

Arvamuse eelnõu
Lõige 2

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
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rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada;

rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada nii 
Euroopa tasemel kui ka 
liikmesriikidesiseselt;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada;

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
leiab, et nii kutseõppeasutustele ja
koolituskeskustele kui ka praegustele ja 
tulevastele kalandustöötajatele 
täiendkoolitussüsteemi loomiseks või
täiendamiseks tuleks eraldada rohkem 
raha; rõhutab veel, et tugevam teadusbaas 
aitaks jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada; 
rõhutab, et kuna komisjon esindab 
liikmesriikide piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide seisukohti, ei 
saa vastu võtta ühepoolseid otsuseid 
liikmesriikide arvamust küsimata;

Or. lt

Muudatusettepanek 11
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada;

2. on seisukohal, et eelarvevahendite 
asjakohane eraldamine uue 
raamprogrammi raames tehtavate 
konkreetsete konkursikutsete ja nendest 
lähtuvate meetmete jaoks aitaks võidelda 
paljude sektori puudustega ning tagada 
kalandusuuringutele tugevama positsiooni; 
rõhutab veel, et tugevam teadusbaas aitaks 
jätkusuutlikku kalandus- ja 
põllumajandussektorit edasi arendada; 
rõhutab, et kuna komisjon esindab
liikmesriikide piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide seisukohti, ei 
saa vastu võtta ühepoolseid otsuseid 
liikmesriikide arvamust küsimata;

Or. lt

Muudatusettepanek 12
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et koostöö Euroopa Liidu
teadusmeeskondade ja nende väljaspool 
ühendust tegutsevate kolleegide vahel on 
kalavarude ja mere ökosüsteemi 
olukorrast selgema ülevaate saamise 
nurgakiviks; peab seda liiki koostöö 
rahastamist Euroopa Liidu jaoks 
ülioluliseks;

Or. bg

Muudatusettepanek 13
Carmen Fraga Estévez
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Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kiidab heaks asjaolu, et rohelises 
raamatus rõhutatakse vajadust 
innovatsioonisuutlikkust ja 
konkurentsivõimet suurendavate 
teadusuuringute järele, mis koos Euroopa 
Kalandusfondis kavandatavate 
meetmetega võib anda 
kalandusettevõtetele uusi võimalusi uue, 
säästvama püügitehnika väljatöötamise 
alasteks teadusuuringuteks, mis 
käsitlevad näiteks uusi püügivahendeid, 
vähem saastavaid, ohutumaid ja paremate 
elamistingimustega laevu, ning 
kalandustoodete kõrgemat tunnustamist 
ja väärtustamist;

Or. es

Muudatusettepanek 14
João Ferreira

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et veel on suuri lünki 
teadmistes mereökosüsteemide ja 
kalavarude seisundi kohta, mis nõuab 
uurimistööde intensiivistamist selles 
valdkonnas;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on arvamusel, et teadusuuringute 
raamprogrammide ja Euroopa 
Kalandusfondi vahendite ning teiste
Euroopa programmide vahel on vaja 
tõhusamat koordineerimist;

Or. el

Muudatusettepanek16
Zigmantas Balčytis

Arvamuse eelnõu
Lõige 3

 Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et kalurite 
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi; 

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
lihtsustatud ja vähem bürokraatliku, 
läbipaistvama ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et kalurite 
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et kalurite 
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi;

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
VKEde ja mikroettevõtete omanikud 
võivad läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et kalurite 
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi;

Or. el

Muudatusettepanek 18
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et kalurite 
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi;

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; soovitab uurida
näidisühisettevõtluse loomise võimalusi,
kuna ühistegevus tagab valdkonna 
arengu, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni; usub, et kalurite 
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi; peab 
vajalikuks edendada kalastuspiirkondade
koostööd, kus omavahel jagada parimaid 
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tavasid ja teadmisi;

Or. lt

Muudatusettepanek 19
Isabella Lövin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et kalurite
organisatsioonidel ning piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peaks samuti olema 
võimalus esitada väikeste praktilise 
suunitlusega projektide taotlusi;

3. usub, et ELi konkurentsivõime jaoks on 
äärmiselt oluline suurendada ettevõtete 
osalust järgmises raamprogrammis; on 
seisukohal, et ettevõtjad, eriti näiteks 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
mikro- ja väikeettevõtete omanikud võivad 
läbipaistva ja lihtsalt ligipääsetava 
süsteemi loomisest Euroopa programmides 
osalemiseks julgust saada; usub, et 
kodanikuühiskonna organisatsioonidel,
nagu kalurite organisatsioonid, ning 
piirkondlikel nõuandekomisjonidel peaks 
samuti olema võimalus esitada väikeste 
praktilise suunitlusega projektide taotlusi;

Or. sv

Muudatusettepanek 20
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on arvamusel, et kuni juurdepääsu 
ELi rahastamisele ei ole rangete 
tingimuste alusel muudetud lihtsamaks ja 
paindlikumaks ning oluliselt vähendatud 
halduslikke takistusi, püsib oht, et osa 
raha jääb kasutamata ning ELi
jätkusuutliku kalandussektori areng ei 
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saa vajalikku toetust;

Or. bg

Muudatusettepanek 21
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et raamprogrammi 
uurimisprogrammid keskenduvad eelkõige 
alusuuringutele, mille jaoks on vaja 
sihtotstarbeliste vahenditega 
teadusuuringute programme kalandus- ja 
vesiviljelusalase teadustöö jaoks, et sektorit 
toetada ja tagada toiduahelasse jõudvate 
kalatoodete käitlemise vastavus hügieeni-
ja keskkonnatingimustele.

4. märgib, et raamprogrammi 
uurimisprogrammid keskenduvad eelkõige 
alusuuringutele, mille jaoks on vaja 
sihtotstarbeliste vahenditega 
teadusuuringute programme kalandus- ja 
vesiviljelusalase teadustöö jaoks, et sektorit 
toetada ja tagada toiduahelasse jõudvate 
kalatoodete käitlemise vastavus hügieeni-
ja keskkonnatingimustele; leiab, et
kalandusalaste teadusuuringute 
rahastamiseks tuleks eraldada rohkem 
raha.

Or. lt

Muudatusettepanek 22
Estelle Grelier

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu sellele, et ühise 
kalanduspoliitika reformi eesmärk on 
tagada kalapüügitavade jätkusuutlikkus, 
niisiis tuleb rahastada vastavate uute 
tehnoloogiate arendamiseks, näiteks 
kalalaevade selektiivsemaks muutmiseks
või mootorite kütusekulu vähendamiseks 
tehtavaid teadusuuringuid.
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Or. fr

Muudatusettepanek 23
João Ferreira

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et praegused teadus- ja 
uuendustegevuse rahastamise vahendid 
ELis ei rahulda teadustegevuse vajadusi 
kalanduse ja vesiviljeluse sektoris; 
rõhutab, et õige reageerimine selle sektori 
probleemidele ja vajadustele nõuab nende 
vahendite kohandamist, mis arvestaks 
sektori erijooni, eelkõige 
rakendusuuringute valdkonnas.

Or. pt

Muudatusettepanek 24
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. toonitab, kui oluline on heade tavade 
vahetamine ning nende korrektne ja tõhus 
rakendamine ettevõtetes, samuti 
uurimistulemuste levitamine; on 
seisukohal, et otseseid huvirühmi ja
laiemat üldsust tuleks paremini teavitada 
käivitatud teadusprogrammidest ja nende 
tulemustest.

Or. el

Muudatusettepanek 25
Iliana Malinova Iotova
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab ELi sisesele koostööle 
tugeva aluse loomise tähtsust strateegia 
EL 2020 ühe juhtalgatuse „Innovaatiline 
liit“ kontekstis, et üheskoos luua 
kalandusvaldkonna teadusuuringute ja 
innovatsiooni arenguks vajalik 
jätkusuutlik struktureeritud raamistik
eesmärgiga paremini mõista mere 
ökosüsteemi ja stimuleerida selektiivset
kalapüüki.

Or. bg

Muudatusettepanek 26
Isabella Lövin

Arvamuse eelnõu
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 a. osutab tungivale vajadusele täita 
lüngad põhilistes andmekogudes, nagu 
näiteks arvukate sihtgrupi liikide varude 
hindamine, kuna ilma sellise teabeta ei 
ole võimalik nende kalavarude 
adekvaatne haldamine; tunnistab ka seda, 
et ökosüsteemil põhineva tegevusplaani 
rakendamiseks on vaja teaduslikumaid 
andmeid nii sihtgruppi kuuluvate kui ka 
sihtgruppi mittekuuluvate liikide kohta, 
sealhulgas süvamerekalad, kes seni on 
olnud enamjaolt jälgimata.

Or. en

Muudatusettepanek 27
João Ferreira
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Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et vesiviljeluse potentsiaal ja 
piirangud nõuavad selle tegevusala 
praegust arenguseisundit arvestades 
teadus- ja arendustegevuse suurendamist 
selles valdkonnas, mis võimaldaks 
võimsamalt ellu viia esimesi ja parandada 
teisi; on seisukohal, et Euroopa 
vesiviljeluse kestlik areng nõuab tugevat 
toetust teadusuuringutele ja 
tehnoloogilisele arengule kohalike liikide 
kasvatamises, mis võimaldaks tootmist ja 
toiduvaliku pakkumist mitmekesistada ja 
tõsta selle kvaliteeti, tagades ühtlasi 
suurema keskkonnaohutuse.

Or. pt

Muudatusettepanek 28
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. usub, et kõik ELi otsused ja kogu 
poliitika peavad põhinema kindlal 
teaduslikul alusel; arvab sellega seoses, et
teadustegevuse kiirendamine aitab kaasa
kalavarude olukorra paremale 
hindamisele ja ELi kalandussektori 
paremale juhtimisele.

Or. bg

Muudatusettepanek 29
Isabella Lövin
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Arvamuse eelnõu
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et kalavarude ja 
merenduse teiste sektorite 
interdistsiplinaarne uurimist tuleks 
rahastada piisavalt, et võtta kasutusele 
merenduse otsustusprotsessides 
ökosüsteemi tegevusplaan.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. leiab, et säästva kalanduse loomiseks 
ja väikesemahulise kalapüügiga 
tegelejaile soodsate töötingimuste 
loomiseks tuleb toetada ka kalalaevastiku 
arendamist, seetõttu peab uus 
finantsraamistik keskenduma selle 
valdkonna teadusuuringutele ja 
innovatsioonile.

Or. bg

Muudatusettepanek 31
Isabella Lövin

Arvamuse eelnõu
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 c. nõuab teaduslike meetodite uurimist, 
mille abil võtta kasutusele ennetav 
kalavarude haldamine, kaasates eri tüüpi 
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määramatused ja kõige asjakohasemad 
meetmed nende määramatustega 
tegelemiseks otseselt varude hindamise 
mudelisse.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Iliana Malinova Iotova

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. märgib, et Euroopa kalatööstus sõltub 
olulisel määral teadustööst; mistõttu 
sellised algatused nagu Euroopa 
Kalandusfondi tehnoloogiline platvorm
võivad olla sobivaks vahendiks, mille abil 
stimuleerida praeguse kõrge kulumääraga 
majandussektori ajakohastamist ning 
selle muutumist 
konkurentsivõimelisemaks ja 
jätkusuutlikumaks, hõlmates kõiki
praeguseid ja tulevasi kalandusvaldkonna
projekte ja tugevdades ELi 
kalandussektori suutlikkust;

Or. bg

Muudatusettepanek 33
Isabella Lövin

Arvamuse eelnõu
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 d. tunnistab, et maismaal elavate 
koduloomade ja mereloomade 
hukkamismeetodid erinevad olulisel 
määral; usub, et vajalik on uurimis- ja 
uuendustöö, et välja arendada 
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humaansemad merepüügi ja hukkamise 
meetodid;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Isabella Lövin

Arvamuse eelnõu
Lõige 4 e (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 e. toetab osalusuurimusi sotsiaalsete 
sidusrühmadega, nagu neid arendatakse 
kava „Teadus ühiskonnas/vastastikune 
mobilisatsioon ja õppimine” raames 
eesmärgiga seada ühiskonnas teadus 
kesksemale kohale.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Isabella Lövin

Arvamuse eelnõu
Lõige 4 f (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 f. märgib, et teadusinfrastruktuuride 
arendamine struktuurifondide kaudu 
aitab ületada lõhet teaduse taseme vahel 
eri liikmesriikides ja kaasata liikmesriike 
ja piirkondi paremini ühenduse 
uurimisprogrammidesse. 

Or. en

Muudatusettepanek 36
Isabella Lövin
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Arvamuse eelnõu
Lõige 4 g (uus)

Arvamuse eelnõu Muudatusettepanek

4 g. märgib, et primaarse 
toiduainetööstuse ja muu merendusealase 
tegevuse jätkusuutlikkus ühistel meredel 
(Vahemeri, Must meri, Läänemeri) sõltub 
piirnevate riikide ühistest pingutustest; 
rõhutab vajadust suurendada teaduse 
mahtu piirnevates riikides, mille aluseks 
oleks ühtse strateegiaraamistiku ja ELi 
naabruspoliitika instrumentide parem 
koordineerimine.

Or. en


