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Tarkistus 1
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1a. korostaa, että kalastusalasta 
riippuvaisia EU:n kansalaisia on 70 
miljoonaa; kehottaa tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita edistämään tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa, jotta luodaan 
kilpailukykyisempi, kestävä ja ajan tasalla 
oleva kalastusala;   

Or. bg

Tarkistus 2
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että EU:n talouden perustan 
muodostavat yhteisön konsolidoidut 
toimintalinjat kuten maatalous- ja 
kalastuspolitiikka vaativat asianmukaista ja 
kohdennettua tieteellistä tukea; korostaa, 
että perinteiset tavat, joilla ratkaistaan 
alakohtaisia erityisongelmia kuten 
ympäristövaikutukset, rehuntuotanto, 
terveysvalvonta ja rannikkovyöhykkeiden 
yhdentäminen, ovat kauan sitten lakanneet 
olemasta ensisijaisia ja tärkeimpiä 
ratkaisujen lähteitä;

1. huomauttaa, että EU:n talouden perustan 
erityisesti unionin reuna-alueilla
muodostavat yhteisön konsolidoidut 
toimintalinjat kuten maatalous- ja 
kalastuspolitiikka vaativat asianmukaista ja 
kohdennettua tieteellistä tukea; korostaa, 
että perinteiset tavat, joilla ratkaistaan 
alakohtaisia erityisongelmia kuten 
ympäristövaikutukset, rehuntuotanto, 
terveysvalvonta ja rannikkovyöhykkeiden 
yhdentäminen, ovat kauan sitten lakanneet 
olemasta ensisijaisia ja tärkeimpiä 
ratkaisujen lähteitä;

Or. el
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Tarkistus 3
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa, että EU:n talouden perustan 
muodostavat yhteisön konsolidoidut 
toimintalinjat kuten maatalous- ja 
kalastuspolitiikka vaativat asianmukaista ja 
kohdennettua tieteellistä tukea; korostaa, 
että perinteiset tavat, joilla ratkaistaan 
alakohtaisia erityisongelmia kuten 
ympäristövaikutukset, rehuntuotanto, 
terveysvalvonta ja rannikkovyöhykkeiden 
yhdentäminen, ovat kauan sitten lakanneet 
olemasta ensisijaisia ja tärkeimpiä 
ratkaisujen lähteitä;

1. huomauttaa, että EU:n talouden perustan 
muodostavat yhteisön konsolidoidut 
toimintalinjat kuten maatalous- ja 
kalastuspolitiikka vaativat asianmukaista ja 
kohdennettua tieteellistä tukea; korostaa, 
että perinteiset tavat, joilla ratkaistaan 
alakohtaisia erityisongelmia kuten 
ympäristövaikutukset, rehuntuotanto, 
terveysvalvonta ja rannikkovyöhykkeiden 
yhdentäminen, ovat kauan sitten lakanneet 
olemasta ensisijaisia ja tärkeimpiä 
ratkaisujen lähteitä; suosittelee, että 
rahoituskehyksen perusteella Euroopan 
kalatalousrahaston rahoitusta voidaan 
myöntää kalastusalan laitoksille ja 
tieteellisen tutkimuksen välineille;

Or. bg

Tarkistus 4
Carmen Fraga Estévez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää hyvin tärkeänä sitä, että yksi 
vihreän kirjan tavoitteista täyttyy, 
nimittäin se, että EU:n tuleva talousarvio 
keskittyy toimintamuotoihin, "joilla on 
eurooppalaista lisäarvoa", ja 
"tuloslähtöisyyden lisäämiseen"; katsoo, 
että vaikka huippuosaaminen onkin 
tieteen peruskriteeri, tietyillä aloilla, 
kuten kalastusalalla, soveltava tutkimus 
on välttämätöntä hallintatoimenpiteiden 
vahvistamiseksi ja soveltamiseksi; 
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muistuttaa, että uuden YKP:n tavoitteet, 
jotka perustuvat ekosysteemiperustaiseen 
lähestymistapaan ja kestävään 
enimmäistuottoon, edellyttävät 
monialaista ja alakohtaista tietoa ja 
arviointia, jonka pohjalta voidaan tehdä 
nopeita johtopäätöksiä, joista riippuvat 
lukemattomat liiketoimintaan liittyvät 
päätökset, työpaikat ja merten 
ekosysteemiin kohdistuvat toimet;

Or. es

Tarkistus 5
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että riittävien ja luotettavien 
tieteellisten tietojen tarpeen lisäksi olisi 
tehtävä myös moniulotteista monialaista 
tutkimusta merten ekosysteemien 
kestävyydestä ja elinvoimaisuudesta sekä 
kalastusalan hyvinvoinnista;

Or. el

Tarkistus 6
Carmen Fraga Estévez

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toivoo, että vihreä kirja tuo tältä osin 
mukanaan muutoksen nykyiseen 
tiedepolitiikkaan, joka vaikuttaa 
kalastukseen, sillä pelkkä 
huippuosaamisen tavoittelu tällä alalla on 
johtanut hyvin tärkeiden aiheiden 
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sivuuttamiseen – esimerkkinä lajien ja 
niiden käyttäytymisen tuntemus 
kalastusalusten hyödyntämisen 
näkökulmasta sekä niiden suhde 
hallintatoimiin – ja siihen, että monet 
tutkijat ovat etääntyneet soveltavasta 
kalastuksen tutkimuksesta ja monet 
nuoret tutkijat ovat hylänneet tämän alan, 
mikä on aiheuttanut vakavaa pulaa 
asiantuntevasta henkilöstöstä juuri 
silloin, kun resurssitilanteen 
näkökulmasta sitä eniten tarvittaisiin;

Or. es

Tarkistus 7
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa;

2. katsoo, että kun otetaan huomioon 
kalastusalan monenlaiset 
tutkimusmahdollisuudet, kuten meritiede, 
merten elolliset luonnonvarat, vesiviljely, 
meribiologia ja perinnöllisyystiede sekä 
sisävesiväylät, erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja puutteita ja auttaisivat 
myös vahvistamaan kalastusalan ja 
vesiviljelyalan tutkijoiden asemaa; 
korostaa myös, että vahvemman 
innovaatio- ja tutkimusperustan 
rakentaminen auttaisi edelleen kehittämään 
kestävää kalastus- ja vesiviljelyalaa;

Or. el
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Tarkistus 8
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa;

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa; pyytää uutta 
rahoituskehystä tuen tarjoamiseksi 
vesiviljelyalan edistämiseen tarkoitetulle 
tutkimukselle ja innovoinnille, jotta alasta 
tehdään kilpailukykyisempi, kestävämpi, 
vakaampi ja jotta sillä on paremmat 
valmiudet vastata ympäristöhaasteisiin, 
jolloin varmistetaan Euroopan 
kalastusalan riippumattomuus muuhun 
maailmaan nähden;    

Or. bg

Tarkistus 9
Struan Stevenson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
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asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa;

asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen sekä EU:n 
tasolla että jäsenvaltioissa auttaisi edelleen 
kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa;

Or. en

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa;

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; katsoo, että olisi kohdennettava 
enemmän varoja ammatillisen 
koulutuksen keskuksille ja laitoksille ja 
ottaa käyttöön järjestelmä tai parantaa 
järjestelmää nykyisten ja tulevien 
kalastusalan työntekijöiden 
jatkokoulutusta varten; korostaa myös, 
että vahvemman tutkimusperustan 
rakentaminen auttaisi edelleen kehittämään 
kestävää kalastus- ja vesiviljelyalaa; 
korostaa, että koska komissio edustaa 
jäsenvaltioita alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä, ei ole 
hyväksyttävää tehdä yksipuolisia 
päätöksiä ilman, että asiasta pyydetään 
jäsenvaltioiden lausuntoa;

Or. lt

Tarkistus 11
Juozas Imbrasas
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa;

2. katsoo, että erityiset 
talousarviomäärärahat uudessa 
puiteohjelmassa esitettäville 
ehdotuspyynnöille ja siitä johtuville 
toimille auttaisivat torjumaan monia alan 
heikkouksia ja auttaisivat myös 
vahvistamaan kalastusalan tutkijoiden 
asemaa; korostaa myös, että vahvemman 
tutkimusperustan rakentaminen auttaisi 
edelleen kehittämään kestävää kalastus- ja 
vesiviljelyalaa; korostaa, että koska 
komissio edustaa jäsenvaltioita 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä, 
ei ole hyväksyttävää tehdä yksipuolisia 
päätöksiä ilman, että asiasta pyydetään 
jäsenvaltioiden lausuntoa;

Or. lt

Tarkistus 12
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että EU:n 
tutkijaryhmien ja heidän yhteisön 
ulkopuolisten kollegoidensa välinen 
yhteistyö on kulmakivi selkeämmälle 
näkemykselle kalavarojen ja merten 
ekosysteemin kunnosta; pitää erityisen 
tärkeänä, että EU tarjoaa rahoitusta 
tämäntyyppiselle yhteistyölle;

Or. bg
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Tarkistus 13
Carmen Fraga Estévez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on iloinen siitä, että vihreässä 
kirjassa korostetaan sitä, että tarvitaan 
tutkimusta, joka parantaa 
innovointikapasiteettia ja kilpailukykyä, 
mikä EKTR:n tarkastelemiin 
toimenpiteisiin yhdistettynä voi tarjota 
kalastusalan yrityksille uusia keinoja 
tutkia uusien, kestävämpien 
kalastusmenetelmien kehittämistä, kuten 
uusien kalastustapojen ja vähemmän 
saastuttavien, turvallisempien ja 
asumisolosuhteiltaan parempien alusten 
kehittämistä, sekä kalastustuotteiden 
hyödyntämisen parantamista ja niiden 
arvostuksen lisäämistä;

Or. es

Tarkistus 14
João Ferreira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että merien ekosysteemejä 
ja kalavaroja koskevassa tietämyksessä 
esiintyy yhä puutteita, jotka vaativat 
voimakkaampaa panostusta tämän alan 
tutkimukseen;

Or. pt

Tarkistus 15
Ioannis A. Tsoukalas
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että tutkimuksen 
puiteohjelmien ja Euroopan 
kalatalousrahaston välineiden sekä 
muiden yhteisön ohjelmien kanssa 
tarvitaan tehokkaampaa koordinointia;

Or. el

Tarkistus 16
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten 
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, että 
kalastajajärjestöjen sekä alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien olisi myös 
voitava jättää pieniä, käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten 
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla yksinkertaisempi, 
vähemmän byrokraattinen, avoimempi ja 
helposti käytettävissä oleva järjestelmä; 
katsoo, että kalastajajärjestöjen sekä 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
olisi myös voitava jättää pieniä, 
käytännönläheisiä hankkeita koskevia 
hakemuksia;

Or. en

Tarkistus 17
Ioannis A. Tsoukalas



PE467.183v01-00 12/21 AM\870835FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, että 
kalastajajärjestöjen sekä alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien olisi myös 
voitava jättää pieniä, käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten ja mikroyritysten kuten 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, että 
kalastajajärjestöjen sekä alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien olisi myös 
voitava jättää pieniä, käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

Or. el

Tarkistus 18
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten 
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, että 
kalastajajärjestöjen sekä alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien olisi myös 
voitava jättää pieniä, käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten 
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; ehdottaa, 
että tarkastellaan mahdollisuuksia luoda 
osaamiskeskuksia, koska yhteistoiminta 
takaa innovoinnin, kilpailukyvyn ja alan 
kehityksen; katsoo, että kalastajajärjestöjen 
sekä alueellisten neuvoa-antavien 
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toimikuntien olisi myös voitava jättää 
pieniä, käytännönläheisiä hankkeita 
koskevia hakemuksia; katsoo, että 
kalastusalueiden välillä on edistettävä 
yhteistyötä parhaiden käytäntöjen ja 
tietämyksen jakamiseksi;

Or. lt

Tarkistus 19
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten 
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, että 
kalastajajärjestöjen sekä alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien olisi myös 
voitava jättää pieniä, käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

3. katsoo, että EU:n kilpailukyvyn kannalta 
on ratkaisevaa, että yritykset saadaan 
osallistumaan suuremmassa määrin 
seuraavaan puiteohjelmaan; katsoo, että 
yrittäjiä, erityisesti mikro- ja pienyritysten 
kuten pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien yritysten omistajia, voitaisiin 
kannustaa osallistumaan eurooppalaisiin 
ohjelmiin perustamalla avoin ja helposti 
käytettävissä oleva järjestelmä; katsoo, että 
kansalaisyhteiskunnan, kuten esimerkiksi 
kalastajajärjestöjen sekä alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien olisi myös 
voitava jättää pieniä, käytännönläheisiä 
hankkeita koskevia hakemuksia;

Or. sv

Tarkistus 20
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että ellei EU:n rahoituksen 



PE467.183v01-00 14/21 AM\870835FI.doc

FI

käyttömahdollisuutta tehdä helpommaksi 
ja joustavammaksi tiukoin edellytyksin ja 
ellei hallinnollisia esteitä vähennetä 
merkittävästi, on olemassa riski, että varat 
jäävät edelleen käyttämättä ja että niillä ei 
edistetä kestävämpää EU:n kalastusalaa;

Or. bg

Tarkistus 21
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että puitetutkimusohjelmissa 
keskitytään ensisijaisesti perusluonteiseen 
tutkimukseen, ja tämä edellyttää 
tutkimusohjelmia, joilla on erityiset 
määrärahat kalastus- ja 
vesiviljelytutkimukselle alan sekä 
ravintoketjuun tulevien kalastustuotteiden 
ympäristö- ja saniteettivaatimusten 
tukemiseksi.

4. toteaa, että puitetutkimusohjelmissa 
keskitytään ensisijaisesti perusluonteiseen 
tutkimukseen, ja tämä edellyttää 
tutkimusohjelmia, joilla on erityiset 
määrärahat kalastus- ja 
vesiviljelytutkimukselle alan sekä 
ravintoketjuun tulevien kalastustuotteiden 
ympäristö- ja saniteettivaatimusten 
tukemiseksi; katsoo, että olisi 
myönnettävä enemmän varoja 
kalatalouden tutkimuksen 
rahoittamiseksi.

Or. lt

Tarkistus 22
Estelle Grelier

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4a. huomauttaa, että yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisen 
tarkoituksena on varmistaa 
kalastuskäytäntöjen kestävyys, joten on 
rahoitettava tutkimusta sellaisen 
tekniikan kehittämiseksi, jolla esimerkiksi 
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kalastusalukset toimivat valikoivammin 
tai joilla vähennetään niiden moottorien 
polttoaineenkulutusta.

Or. fr

Tarkistus 23
João Ferreira

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että EU:n nykyiset 
tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusvälineet eivät täytä riittävällä 
tavalla kalastus- ja vesiviljelyalan 
tutkimustarpeita; korostaa, että kaikkien 
alan kohtaamien haasteiden ja tarpeiden 
ratkaiseminen edellyttää näiden 
välineiden mukauttamista alan 
erityispiirteisiin erityisesti soveltavan 
tutkimuksen osalta;

Or. pt

Tarkistus 24
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tärkeänä parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa, yritysten suorittamaa 
asianmukaista ja tehokasta toteutusta ja 
tutkimustulosten levittämistä; katsoo, että 
suoraan osallistuville sidosryhmille ja 
suurelle yleisölle olisi tiedotettava 
paremmin käynnistetyistä 
tutkimusohjelmista ja niistä saaduista 
tuloksista;
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Or. el

Tarkistus 25
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tärkeänä, että 
innovaatiounionin, joka on yksi Eurooppa 
2020 -strategian lippulaivahankkeista, 
yhteydessä luodaan vahva perusta EU:n 
yhteistyötoimille, jotta voidaan luoda 
kestävä jäsennelty viitekehys sellaisen 
tutkimuksen ja innovoinnin 
kehittämiseksi kalastusalalla, jonka 
tavoitteena on parantaa tietoja merten 
ekosysteemeistä ja edistää valikoivaa 
kalastusta;

Or. bg

Tarkistus 26
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että on kiireellisesti 
täytettävä tietopuutteet 
perustietoaineistoissa, kuten monien 
kohdelajien kantaa koskevissa 
arvioinneissa, koska ilman kyseisiä tietoja 
kyseessä olevaa kalastusta ei voida 
säännellä asianmukaisesti; tunnustaa 
lisäksi, että ekosysteemimallin 
soveltamiseksi tarvitaan paljon enemmän 
tieteellistä tietoa sekä kohdelajeista että 
muista kuin kohdelajeista, mukaan 
luettuna syvänmeren lajit, joita tällä 
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hetkellä ei edelleenkään juuri valvota; 

Or. en

Tarkistus 27
João Ferreira

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että vesiviljelyn 
mahdollisuudet ja rajoitukset puoltavat 
vesiviljelyalan nykyisen kasvun 
perusteella tämän alan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan kasvattamista, jotta 
mainittuja mahdollisuuksia voidaan 
vahvistaa ja rajoituksia vähentää; katsoo, 
että EU:n vesiviljelyn kestävä kehitys 
edellyttää vahvaa tukea kotoperäisten 
lajien kasvatusta koskevalle tieteelliselle 
tutkimukselle ja teknologian 
kehittämiselle, mikä mahdollistaa 
tuotannon ja elintarviketarjonnan 
monipuolistamisen ja laadun 
parantamisen ja takaa myös paremman 
ympäristönsuojelun tason;

Or. pt

Tarkistus 28
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että kaikkien EU:n 
hyväksymien päätösten ja toimintalinjojen 
on perustuttava vankkoihin tieteellisiin 
perusteisiin; katsoo tässä yhteydessä, että 
tutkimustoiminnan tehostaminen edistää 
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kalavarojen tilan parempaa arviointia ja 
EU:n kalastusalan parempaa 
hallinnointia;

Or. bg

Tarkistus 29
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että kalastuksessa ja muilla 
merialoilla olisi oltava saatavilla 
riittävästi rahoitusta tieteidenväliseen 
tutkimukseen, jotta ekosysteemimalli 
voitaisiin ottaa käyttöön merellä 
tapahtuvan toiminnan hallintaa 
koskevassa päätöksentekoprosessissa.

Or. en

Tarkistus 30
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4c. katsoo, että laivaston kehittämistä on 
myös edistettävä, jotta voidaan luoda 
kestävää kalastusta ja suotuisat olosuhteet 
pienimuotoiselle kalastukselle, minkä 
vuoksi uudessa rahoituskehyksessä on 
keskityttävä tämän alan tutkimukseen ja 
innovointiin;

Or. bg



AM\870835FI.doc 19/21 PE467.183v01-00

FI

Tarkistus 31
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa tutkimaan tieteellisiä 
menetelmiä, jotta kalastuksenhoidossa 
voitaisiin ottaa käyttöön ennalta 
ehkäisevä lähestymistapa liittämällä 
selkeästi eri epävarmuustyypit kantojen 
arviointia koskeviin malleihin ja 
asianmukaisimpiin tapoihin käsitellä 
kyseisiä epävarmuustekijöitä;

Or. en

Tarkistus 32
Iliana Malinova Iotova

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. panee merkille, että Euroopan 
kalastusala on läheisesti riippuvainen 
tutkimustyöstä; katsoo tässä yhteydessä, 
että Euroopan kalastusalan 
teknologiayhteisö European Fisheries 
Technological Platform voi olla sopiva 
väline, jolla kannustetaan siirtymää 
korkeiden kustannusten alalta paljon 
kilpailukykyisemmälle, kestävämmälle ja 
nykyaikaisemmalle alalle, jotta 
keskitytään kaikkiin kalastusalan 
nykyisiin ja tuleviin hankkeisiin ja 
tuetaan EU:n kalastusvalmiuksia.

Or. bg
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Tarkistus 33
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. tunnustaa, että ero maatilojen 
eläinten ja meri- ja vesieläinten 
teurastamistavoissa on huomattava; 
katsoo, että tarvitaan tutkimusta ja 
innovointia inhimillisempien pyydystys- ja 
teurastustapojen kehittämiseksi merellä;

Or. en

Tarkistus 34
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. tukee osallistuvaa tutkimusta 
yhteiskunnan sidosryhmien kanssa, kuten 
tiedettä yhteiskunnassa ja yhdessä 
tekemistä ja oppimista koskevassa 
ohjelmassa (SIS-MML) on kehitetty, 
tieteen yhteiskunnallisen aseman 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 35
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. panee merkille, että 
rakennerahastojen käytöllä 
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tutkimusinfrastruktuureihin 
investoimiseen edistetään jäsenvaltioiden 
välisen tieteellisiä valmiuksia koskevan 
kuilun kuromista umpeen ja lisätään 
joidenkin jäsenvaltioiden ja alueiden 
osallistumista yhteisön tutkimusohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 36
Isabella Lövin

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. panee merkille että elintarvikkeiden 
raaka-ainetuotannon ja muun yhteisillä 
merillä (Välimeri, Mustameri, Itämeri) 
tapahtuvan toiminnan kestävyys riippuu 
naapurimaiden yhteisistä 
lähestymistavoista; korostaa, että 
naapurimaissa tarvitaan vahvempaa 
tieteellisten valmiuksien kehittämistä, 
joka perustuu yhteisen strategiakehyksen 
parempaan yhteensovittamiseen EU:n 
naapuruuspolitiikan välineiden kanssa. 

Or. en


