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Muudatusettepanek 1
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule;

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul, suurprojektide mõju 
rannikule ja selgelt määratletud 
jätkusuutlikku kohalikku arengut 
reguleeriva korra puudumine eelkõige 
vesiviljeluse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning hoolikalt 
reguleeritud ja hästi majandatud
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
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keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule;

majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel väikestes rannaäärsetes 
kogukondades ja kaugemates 
püügipiirkondades – väga suur 
mitmekesisus; seda kalapüüki kahjustavad 
sellised negatiivsed tegurid nagu tõhusa 
veepuhastuse puudumine, inimtegevusest 
tingitud ja looduskatastroofid, ülepüük ja 
konkureeriv suuremahuline kalapüük, 
naftareostus, kontrollimatu ehituse kasv 
rannikul ja neid ohustavad muutused 
kohalikus tööhõives ning selliste 
suurprojektide mõju rannikule nagu 
liitsüvendamine ja avamere tuuleparkide 
rajamine;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam
kalapüük, mis on rannikuäärsete 
kogukondade sotsiaalmajandusliku arengu 
jaoks määrava tähtsusega; nendel 
tegevusaladel on suur kultuuriline mõju ja 
piirkonniti – mandril, saartel ja 
kaugemates püügipiirkondades – väga 
suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult jätkusuutlik ja 
keskkonnaalaselt säästev kalapüük, mis on 
rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja äärepoolseimates piirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
ohustavad eelkõige sellised negatiivsed 
tegurid nagu veepuhastuse puudumine, 
heitmete vette laskmine, naftareostus, 
kontrollimatu ehituse kasv rannikul, 
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ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule;

suurprojektide mõju rannikule ja 
kliimamuutusega seotud mõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule;

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 
karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule; märgib kehvade 
majandusolude halba mõju seda tüüpi 
kalapüügist suuresti sõltuvate piirkondade 
jaoks;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et rannalähedane kalapüük, 1. tunnistab, et väikesemahuline kalapüük, 
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karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule;

karpide ja vähiliste püük ning ulatuslik 
vesiviljelus on sotsiaalselt ja 
majanduslikult kõige jätkusuutlikum ja 
keskkonnaalaselt kõige säästvam kalapüük, 
mis on rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku arengu jaoks määrava 
tähtsusega; nendel tegevusaladel on suur 
kultuuriline mõju ja piirkonniti – mandril, 
saartel ja kaugemates püügipiirkondades –
väga suur mitmekesisus; seda kalapüüki 
kahjustavad sellised negatiivsed tegurid 
nagu veepuhastuse puudumine, heitmete 
vette laskmine, naftareostus, kontrollimatu 
ehituse kasv rannikul ja suurprojektide 
mõju rannikule;

Or. bg

Muudatusettepanek 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on kindlalt vastu komisjoni 
ettepanekule, millega kavandatakse 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtestamist, kuna see põhjustab 
kalastusõiguste koondumist väikesele 
hulgale ettevõtjatele ning paljude 
väikesemahulise kalapüügi ettevõtjate 
kadumist;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et väikesemahuline 
kalapüük mitte üksnes ei edenda 
sotsiaalmajanduslikku ühtekuuluvust ja 
taga paljudele perekondadele elatusallika, 
vaid on ka rannikuäärsete kogukondade 
paiksuse tegur; rõhutab, et on tähtis
säilitada kalanduse tootmissektor, võttes 
arvesse bioloogiliste, ökoloogiliste, 
majanduslike ja sotsiaalsete ressursside 
taset, nii et luuakse jätkusuutlik tasakaal 
erinevate merepiirkondade olemasolevate 
varude vahel ja kindlustatakse 
rannikulähedasest kalapüügist sõltuvate 
rannalähedaste kogukondade 
sotsiaalmajanduslike struktuuride kaitse, 
et tagada nende kogukondade tööhõive ja 
heaolu;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab traditsiooniliste kalurite 
olulist rolli bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamises ja tunnustab nende järelduste 
positiivset mõju, mis on seotud praeguste 
ja tulevaste keskkonnaalaste 
probleemidega, nt reostus ja kalavarude 
ammendumine; nõuab, et erinevat tüüpi 
kalureid koheldakse diskrimineerimata, et 
säilitada traditsioonilist väikesemahulist 
kalapüüki;

Or. bg
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Muudatusettepanek 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab vajadust soodustada noorte 
juurdepääsu kalapüügiga tegelemisele ja 
toetada kalureid kutseõppe tegevuse 
kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse kohta on vähe statistilisi 
andmeid, ning kutsub üles tunnistama 
vajadust arendada välja Euroopa tasemel 
näitajad, mis annaksid 
sotsiaalmajanduslikke, teaduslikke ja 
keskkonnaandmeid;

2. märgib täpsete statistiliste andmete 
vähesust kalavarude hindamise ja 
väljapüügi kohta kutseliste kalurite ja 
harrastuskalurite poolt ning kutsub üles 
suurendama vahendeid nende andmete 
kogumise tagamiseks; samuti rõhutab
sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvusega seotud statistiliste 
andmete vajakajäämisi, ning kutsub üles 
tunnistama vajadust arendada välja 
Euroopa tasemel näitajad, mis annaksid 
sotsiaal-majanduslikke, teaduslikke ja 
keskkonnaandmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Catherine Bearder
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse
ühtekuuluvuse kohta on vähe statistilisi 
andmeid, ning kutsub üles tunnistama 
vajadust arendada välja Euroopa tasemel 
näitajad, mis annaksid 
sotsiaalmajanduslikke, teaduslikke ja 
keskkonnaandmeid;

2. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalset, 
majanduslikku ja territoriaalset
ühtekuuluvust on vaja rohkem uurida, 
ning kutsub üles tunnistama vajadust 
koguda statistilisi andmeid ja arendada 
välja Euroopa tasemel näitajad, mis 
annaksid sotsiaalmajanduslikke, 
teaduslikke ja keskkonnaandmeid, mis 
võtavad arvesse ja rõhutavad 
geograafilisi, kultuurilisi ja piirkondlikke 
erinevusi;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse kohta on vähe statistilisi 
andmeid, ning kutsub üles tunnistama 
vajadust arendada välja Euroopa tasemel 
näitajad, mis annaksid 
sotsiaalmajanduslikke, teaduslikke ja 
keskkonnaandmeid;

2. juhib tähelepanu sellele, et sotsiaalse, 
majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse kohta on vähe statistilisi 
andmeid, ning kutsub üles tunnistama 
vajadust arendada välja Euroopa tasemel 
näitajad, mis annaksid usaldusväärseid ja 
piisavalt tähendusrikkaid
sotsiaalmajanduslikke, teaduslikke ja 
keskkonnaandmeid;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Ana Miranda

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa Liidus puudub ühtne 
väikesemahulise kalapüügi mõiste 
määratlus, sest praegune laeva suurusel 
põhinev määratlus on aegunud ega vasta 
tegelikkusele, mistõttu teeb ettepaneku, et 
komisjon peaks käsitlema selle mõiste 
määratlust valitsemise seisukohast, 
arvestades mitmeid kriteeriume, nagu 
piirkondlik eripära ja erinevused, 
geomorfoloogia, kalapüügi tehnilised 
aspektid, sotsiaalsed, teaduslikud, 
bioloogilised ja keskkonnaalased tegurid;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde säästva 
väikesemahulise kalapüügi edendamise 
olulisust ning eelkõige vajadust 
parandada kala-, vesiviljeluse ja 
krabikasvatuse toodete jälgitavust;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
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rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad 
alternatiivid majandustegevuse 
mitmekesistamiseks, tuleb kasutada
olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi 
tähtsust uues ühises kalanduspoliitikas, 
nähes ette suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori 
osalemise otsuste tegemises ning
käivitades kalandusest sõltuvates 
rannikupiirkondades kohalikke 
strateegiaid;

rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad 
alternatiivid majandustegevuse 
mitmekesistamiseks, tuleb tugevdada
olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi 
tähtsust uues ühises kalanduspoliitikas; 
rõhutab samuti vajadust soodustada 
suuremat ühist majandamist ja 
väikesemahulise kalapüügisektori 
osalemist otsuste tegemises, käivitades 
kalandusest sõltuvates rannikupiirkondades 
kohalikke strateegiaid ning luues 
piirkondlikke strateegiaid; kutsub sellega 
seoses üles looma piirkondlikke 
nõuandekomisjone Kariibi mere ja India 
ookeani kaguosa piirkondade jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad 
alternatiivid majandustegevuse 
mitmekesistamiseks, tuleb kasutada 
olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi 
tähtsust uues ühises kalanduspoliitikas, 
nähes ette suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori 
osalemise otsuste tegemises ning
käivitades kalandusest sõltuvates 
rannikupiirkondades kohalikke 

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad 
alternatiivid majandustegevuse 
mitmekesistamiseks, tuleb kasutada 
olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades seda tüüpi kalapüügi tähtsust 
uues ühises kalanduspoliitikas ja
mitmeaastases finantsraamistikus, nähes 
ette suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori 
osalemise otsuste tegemises, käivitades 
kalandusest sõltuvates rannikupiirkondades 
kohalikke strateegiaid; ootab, et 
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strateegiaid; piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
toetaksid arengut, uuringuid ja 
koolitusprojekte asjakohase 
rahastamisega Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad alternatiivid 
majandustegevuse mitmekesistamiseks, tuleb 
kasutada olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi tähtsust 
uues ühises kalanduspoliitikas, nähes ette 
suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori osalemise 
otsuste tegemises ning käivitades kalandusest 
sõltuvates rannikupiirkondades kohalikke 
strateegiaid;

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad alternatiivid 
majandustegevuse mitmekesistamiseks, tuleb 
kasutada olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi tähtsust 
uues ühises kalanduspoliitikas, nähes ette 
suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori osalemise 
otsuste tegemises ning käivitades kalandusest 
sõltuvates rannikupiirkondades kohalikke 
strateegiaid ja piiriülese koostöö projekte 
selles valdkonnas;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad 
alternatiivid majandustegevuse 

3. arvestades mõne kalandusest sõltuva 
rannikuäärse kogukonna kehva olukorda ja 
langust ning asjaolu, et puuduvad 
alternatiivid majandustegevuse 
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mitmekesistamiseks, tuleb kasutada 
olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi 
tähtsust uues ühises kalanduspoliitikas, 
nähes ette suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori 
osalemise otsuste tegemises ning 
käivitades kalandusest sõltuvates 
rannikupiirkondades kohalikke 
strateegiaid;

mitmekesistamiseks, tuleb kasutada 
olemasolevaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme ning välja töötada uusi 
tõhusaid vahendeid, fonde ja 
mehhanisme, et tagada tööhõivealane 
ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus, 
tunnistades eriti seda tüüpi kalapüügi 
tähtsust uues ühises kalanduspoliitikas, 
nähes ette suurema ühise majandamise ja 
väikesemahulise kalapüügisektori 
osalemise otsuste tegemises ning 
käivitades kalandusest sõltuvates 
rannikupiirkondades kohalikke 
strateegiaid;

Or. bg

Muudatusettepanek 19
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toonitab suurt kasutamata 
potentsiaali, mida pakub keskkonda 
säästev vesiviljelus, selleks et luua 
eeldused VKEdele nii tootmises kui ka 
väärtusahelas, samuti võimalust luua 
töökohti nii rannikul kui ka sisemaal;

Or. sv

Muudatusettepanek 20
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. ergutab lihtsustama ELi rahastamise 
kinnitamise korda, kehtestades eelkõige 
ühekordsete kulude astmestiku hüvitamise 
jaoks ja üldised toetused teatavatele 
kutseorganisatsioonidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. peab vajalikuks kehtestada erikord, 
mis täiendab meetmeid, mida võidakse 
võtta rannalähedase kalapüügi suhtes 
Euroopa teatud piirkondade, eriti 
äärepoolseimate piirkondade jaoks, mille 
elanikkond sõltub mereressurssidega 
seotud mitmesugustest tegevusaladest;

Or. pt

Muudatusettepanek 22
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et liiga suurt kalalaevastikku 
Euroopa Liidus tuleb kohandada, kuid 
seda ei tohi siiski teha 
rannapüügilaevastiku arvelt, sest see 
kahjustaks rannikualade 
sotsiaalmajandust ja kultuuri; seda tuleb 
seega teha ökosüsteemipõhise 
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lähenemisviisi alusel, kus konkreetsed 
rannapüügilaevastiku haldamist 
hõlmavad otsused tehakse piirkondlikul 
tasandil, austades alati subsidiaarsuse 
põhimõtet, ja kehtestatakse erinev 
püügikord, mille puhul antakse 
rannapüügilaevastikule eelisjuurdepääs 
kalavarudele ja kindlustatakse selle 
laevastiku kaitse, tagades kohalike 
rannikuäärsete kogukondade kaasamise;

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule 
vesiviljelusele, samuti luua kalandusest 
sõltuvatele rannikuäärsetele kogukondadele 
suunatud spetsiaalne toetusprogramm 
väikesemahulise kalapüügi jaoks, mille 
vahenditest saaksid eelisjärjekorras toetust 
need, kes tegelevad kõige 
keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule 
vesiviljelusele, samuti luua kalandusest 
sõltuvatele rannikuäärsetele kogukondadele 
suunatud spetsiaalne toetusprogramm 
väikesemahulise kalapüügi jaoks, mille 
vahenditest saaksid eelisjärjekorras toetust 
need, kes tegelevad kõige 
keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga; on seisukohal, 
et kalanduse avaliku sektori rahastamisel 
tuleks täielikult järgida Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärke ja see peaks olema 
lihtsustatud, et võimaldada kalandusest 
sõltuvate rannikuäärsete kogukondade 
suuremat juurdepääsu rahastamisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Alain Cadec, Maurice Ponga
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule 
vesiviljelusele, samuti luua kalandusest 
sõltuvatele rannikuäärsetele 
kogukondadele suunatud spetsiaalne 
toetusprogramm väikesemahulise 
kalapüügi jaoks, mille vahenditest saaksid 
eelisjärjekorras toetust need, kes tegelevad 
kõige keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

4. palub sellest tulenevalt, et tulevasest 
Euroopa Kalandus- ja Merendusfondist 
toetatakse väikesemahulist kalapüüki, 
krabikasvatust ning ulatuslikku 
vesiviljelust, ning et see hõlmaks
kalandusest sõltuvatele rannikuäärsetele 
kogukondadele suunatud eritoetust, 
millega soodustatakse muu hulgas 
kalalaevastike uuendamist ja 
ajakohastamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule
vesiviljelusele, samuti luua kalandusest 
sõltuvatele rannikuäärsetele
kogukondadele suunatud spetsiaalne
toetusprogramm väikesemahulise 
kalapüügi jaoks, mille vahenditest saaksid 
eelisjärjekorras toetust need, kes tegelevad 
kõige keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

4. palub seetõttu komisjonil kaaluda lisaks
tulevasele Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondile piirkondlikust rahalisest 
toetusest konkreetse protsendi eraldamist
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning jätkusuutlikule
vesiviljelusele, samuti toetama 
jätkusuutliku väikesemahulise kalapüügi, 
turustamise ja sellise toiduallika 
edendamise spetsiaalsete 
toetusprogrammide vahenditest 
eelisjärjekorras kalandusest sõltuvaid
rannikuäärseid kogukondi, kes tegelevad 
kõige keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga. 
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule
vesiviljelusele, samuti luua kalandusest 
sõltuvatele rannikuäärsetele 
kogukondadele suunatud spetsiaalne 
toetusprogramm väikesemahulise 
kalapüügi jaoks, mille vahenditest saaksid 
eelisjärjekorras toetust need, kes tegelevad 
kõige keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning 
keskkonnasäästlikule vesiviljelusele, 
samuti luua kalandusest sõltuvatele 
rannikuäärsetele kogukondadele suunatud 
spetsiaalne toetusprogramm 
väikesemahulise kalapüügi jaoks, mille 
vahenditest saaksid eelisjärjekorras toetust 
need, kes tegelevad kõige 
keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

Or. sv

Muudatusettepanek 27
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule 
vesiviljelusele, samuti luua kalandusest 
sõltuvatele rannikuäärsetele 
kogukondadele suunatud spetsiaalne 
toetusprogramm väikesemahulise 

4. palub seetõttu komisjonil reserveerida 
tulevases Euroopa Kalandus- ja 
Merendusfondis konkreetne protsent 
väikesemahulisele kalapüügile, karpide ja 
vähiliste püügile ning ulatuslikule 
vesiviljelusele, samuti luua peamiselt 
kalandusest sõltuvatele rannikuäärsetele ja 
saarte kogukondadele suunatud spetsiaalne 
toetusprogramm väikesemahulise 
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kalapüügi jaoks, mille vahenditest saaksid 
eelisjärjekorras toetust need, kes tegelevad 
kõige keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

kalapüügi jaoks, mille vahenditest saaksid 
eelisjärjekorras toetust need, kes tegelevad 
kõige keskkonnahoidlikuma ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikuma kalapüügiga.

Or. es

Muudatusettepanek 28
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. teeb ettepaneku luua Euroopa 
märgis, mida antakse väikesemahulise 
kalapüügi toodetele, mis on püütud, 
järgides ühise kalanduspoliitika 
põhimõtteid, et soodustada häid tavasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et vastupidiselt 
tööstuslikule kalalaevastikule on 
rannapüügilaevastik käsitöönduslik ja 
tegeleb valikulise püügiga ning edendab 
Euroopa kodanike suuremaid 
tööhõivevõimalusi, see on jätkusuutlikum 
ja ergutab teisi merega seotud 
tegevusalasid kohalikes rannalähedastes 
kogukondades.

Or. pt
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Muudatusettepanek 30
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab, et väikesemahulise ja 
rannalähedase kalapüügi mõiste 
määratlus seotaks täielikult 
piirkondadega.

Or. en


