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Tarkistus 1
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet; 

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla, rannikoilla toteutettavat 
suurhankkeet sekä kestävää 
paikalliskehitystä koskevien selkeästi 
määriteltyjen sääntelyjärjestelmien 
puuttuminen, erityisesti vesiviljelyn 
osalta;

Or. en

Tarkistus 2
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti sekä
huolellisesti säännelty ja hyvin 
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taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot,
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet; 

hallinnoitu vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla pienissä 
rannikkoyhteisöissä ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten tehokkaan 
vedenkäsittelyn puuttuminen, ihmisen 
aiheuttamat katastrofit ja 
luonnonkatastrofit, liikakalastus ja 
laajamittaisen kalastustoiminnan 
aiheuttama kilpailu, öljyvuodot sekä
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla, ja sitä uhkaavat 
työllisyyden paikalliset muutokset ja
rannikoilla toteutettavat suurhankkeet, 
kuten pohjan mineraalien hyödyntäminen 
ja merituulivoimaloiden kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 3
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestäviä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
alueilla; ottaa huomioon, että tällaista 
kalastusta uhkaavat etenkin useat 
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kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet; 

kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla, rannikoilla toteutettavat 
suurhankkeet sekä ilmastonmuutoksen 
seuraukset; 

Or. fr

Tarkistus 4
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet;

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että 
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet; kiinnittää 
huomiota niihin kielteisiin vaikutuksiin, 
joita epäsuotuisa taloustilanne aiheuttaa 
alueille, jotka ovat erittäin riippuvaisia 
tämäntyyppisestä kalastuksesta;

Or. es

Tarkistus 5
Dimitar Stoyanov
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että pienimuotoinen 
rannikkokalastus, äyriäisten pyynti ja 
laajaperäinen vesiviljely ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
kestävimpiä kalastuksen muotoja ja ne 
määräävät rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista kehitystä; katsoo, että
niillä on suuri vaikutus kulttuuriin ja 
alueelliseen monimuotoisuuteen 
mantereella, saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet; 

1. myöntää, että pienimuotoinen kalastus, 
äyriäisten pyynti ja laajaperäinen 
vesiviljely ovat sosiaalisesti, taloudellisesti 
ja ympäristön kannalta kestävimpiä 
kalastuksen muotoja ja ne määräävät 
rannikkoyhteisöjen sosioekonomista 
kehitystä; katsoo, että niillä on suuri 
vaikutus kulttuuriin ja alueelliseen 
monimuotoisuuteen mantereella, 
saarialueilla ja syrjäisimmillä 
kalastusalueilla; ottaa huomioon, että 
tällaista kalastusta haittaavat useat 
kielteiset tekijät, kuten puhdistamattomat 
jätevedet, saastepäästöt, öljyvuodot, 
rakentamisen suhteeton lisääntyminen 
rannikkoalueilla sekä rannikoilla 
toteutettavat suurhankkeet; 

Or. bg

Tarkistus 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vastustaa jyrkästi komission 
ehdotusta siirrettävien kalastuslupien 
käyttöönotosta, sillä tällaisen järjestelyn 
seurauksena kalastusoikeudet 
keskittyisivät vain harvoille toimijoille ja 
siten monet pienimuotoista kalastusta 
harjoittavat yritykset katoaisivat;

Or. fr
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Tarkistus 7
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että pienimuotoinen 
kalastus paitsi edistää sosiaalista ja 
taloudellista yhteenkuuluvuutta ja antaa 
toimeentulon monille perheille, toimii 
myös rannikkoalueiden yhteisöjä 
vahvistavana tekijänä; korostaa, että 
tuottavaan kalastusalaan on tärkeää 
soveltaa lähestymistapaa, jossa otetaan 
huomioon biologiset, ekologiset, 
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät siten, 
että pystytään luomaan kestävä tasapaino 
eri merialueilla olevien varantojen sekä 
kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoalueiden yhteisöjen 
sosioekonomisten rakenteiden välille;

Or. pt

Tarkistus 8
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa perinteistä kalastusta 
harjoittavien kalastajien olennaisen 
tärkeää roolia biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä ja 
tunnustaa tämänhetkisistä 
ympäristöongelmista, kuten saastumisesta 
ja kalakantojen hupenemisesta, 
kalastajien esittämien huomioiden 
myönteisen vaikutuksen; pyytää, että 
erilaisia kalastajaryhmiä kohdeltaisiin 
syrjimättömästi pienimuotoisen 
perinteisen kalastuksen säilyttämiseksi;
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Or. bg

Tarkistus 9
Alain Cadec, Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on kannustettava 
nuorten pääsyä kalastusalan ammatteihin 
ja tuettava kalastajia ammatilliseen 
koulutukseen liittyvillä toimilla;

Or. fr

Tarkistus 10
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
tilastotietojen niukkuutta sekä tarvetta 
edistää EU:n tasolla indikaattoreita, jotka 
tuottavat sosioekonomisia, tieteellisiä ja 
ympäristöä koskevia tietoja; 

2. panee merkille kalakantojen ja
ammatti- ja virkistyskalastuksessa 
saatujen saaliiden arviointiin liittyvien 
tarkkojen tilastotietojen niukkuuden ja 
kehottaa vahvistamaan resursseja 
tilastotietojen keruun varmistamiseksi; 
painottaa lisäksi sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
tilastotietojen heikkoutta sekä tarvetta 
edistää EU:n tasolla indikaattoreita, jotka 
tuottavat sosioekonomisia, tieteellisiä ja 
ympäristöä koskevia tietoja; 

Or. fr
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Tarkistus 11
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
tilastotietojen niukkuutta sekä tarvetta
edistää EU:n tasolla indikaattoreita, jotka 
tuottavat sosioekonomisia, tieteellisiä ja 
ympäristöä koskevia tietoja; 

2. korostaa tarvetta lisätä sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevaa tutkimusta
sekä edistää EU:n tasolla tilastoja ja 
indikaattoreita, jotka tuottavat 
sosioekonomisia, tieteellisiä ja ympäristöä 
koskevia tietoja, joissa otetaan huomioon 
maantieteellisten, kulttuuristen ja 
alueellisten erojen moninaisuus ja 
korostetaan sitä;

Or. en

Tarkistus 12
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
tilastotietojen niukkuutta sekä tarvetta 
edistää EU:n tasolla indikaattoreita, jotka 
tuottavat sosioekonomisia, tieteellisiä ja 
ympäristöä koskevia tietoja;

2. korostaa sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
tilastotietojen niukkuutta sekä tarvetta 
edistää EU:n tasolla indikaattoreita, jotka 
tuottavat sosioekonomisia, tieteellisiä ja 
ympäristöä koskevia luotettavia ja 
riittävän merkittäviä tietoja;

Or. es

Tarkistus 13
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ottaa esille seikan, että Euroopan 
unionissa ei ole olemassa yksimielistä 
pienimuotoisen kalastuksen määritelmää, 
koska nykyinen aluksen kokoon 
perustuva määritelmä on vanhentunut 
eikä vastaa todellisuutta; esittää näin 
ollen, että komission olisi käsiteltävä 
tulevaa määritelmää hallinnoinnin 
kannalta ottaen huomioon useita 
perusteita, kuten alueelliset erityispiirteet 
ja alueellinen monimuotoisuus, 
geomorfologia, kalastuksen tekniset 
näkökohdat ja sosiaaliset, tieteelliset, 
biologiset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat;

Or. es

Tarkistus 14
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa siitä, että on tärkeää 
edistää kestävää pienimuotoista kalastusta 
ja erityisesti tehostaa kalastus-, vesiviljely-
ja simpukanviljelytuotteiden 
jäljitettävyyttä;

Or. fr

Tarkistus 15
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi 
työllisyyden ja ekologisen kestävyyden 
suhteen, ja erityisesti tämäntyyppinen 
kalastus on otettava huomioon YKP:n 
uudessa kehyksessä niin, että lisätään
pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita kalastuksesta riippuvaisilla 
rannikkoalueilla;

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
vahvistettava olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi 
työllisyyden ja ekologisen kestävyyden 
suhteen, ja erityisesti tämäntyyppinen 
kalastus on otettava huomioon YKP:n 
uudessa kehyksessä; korostaa lisäksi, että 
on tärkeää suosia pienimuotoisen 
kalastusalan myötämääräämistä ja 
osallistumista päätöksentekoon edistämällä
paikallisia strategioita kalastuksesta 
riippuvaisilla rannikkoalueilla ja ottamalla 
käyttöön alueellisia strategioita; kehottaa 
tässä yhteydessä perustamaan alueellisia 
neuvoa-antavia toimikuntia Karibian ja 
Intian valtameren lounaisosan vesialueita 
varten;

Or. fr

Tarkistus 16
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi 
työllisyyden ja ekologisen kestävyyden 
suhteen, ja erityisesti tämäntyyppinen 

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi 
työllisyyden ja ekologisen kestävyyden 
suhteen, tunnustaa, että YKP:n uudessa 
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kalastus on otettava huomioon YKP:n 
uudessa kehyksessä niin, että lisätään 
pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita kalastuksesta riippuvaisilla 
rannikkoalueilla;

kehyksessä ja uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä lisätään 
pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita kalastuksesta riippuvaisilla 
rannikkoalueilla; odottaa alueellisten ja 
paikallisten hallintoviranomaisten 
tukevan kehitys-, tutkimus- ja 
koulutushankkeita asianmukaisella 
ESR:n ja EAKR:n rahoituksella;

Or. en

Tarkistus 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi 
työllisyyden ja ekologisen kestävyyden 
suhteen, ja erityisesti tämäntyyppinen 
kalastus on otettava huomioon YKP:n 
uudessa kehyksessä niin, että lisätään 
pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita kalastuksesta riippuvaisilla 
rannikkoalueilla;

3. katsoo, että kun otetaan huomioon eräiden 
kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja yhteenkuuluvuuden 
takaamiseksi työllisyyden ja ekologisen 
kestävyyden suhteen, ja erityisesti 
tämäntyyppinen kalastus on otettava 
huomioon YKP:n uudessa kehyksessä niin, 
että lisätään pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita sekä alan rajat ylittäviä 
yhteistyöhankkeita kalastuksesta 
riippuvaisilla rannikkoalueilla;

Or. ro

Tarkistus 18
Dimitar Stoyanov
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja 
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi 
työllisyyden ja ekologisen kestävyyden 
suhteen, ja erityisesti tämäntyyppinen 
kalastus on otettava huomioon YKP:n 
uudessa kehyksessä niin, että lisätään 
pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita kalastuksesta riippuvaisilla 
rannikkoalueilla;

3. katsoo, että kun otetaan huomioon 
eräiden kalastuksesta riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen epävarma tilanne ja 
taantuminen sekä vaihtoehtojen puute 
taloustoiminnan monipuolistamiseksi, on 
hyödynnettävä olemassa olevia välineitä, 
rahastoja ja mekanismeja ja luotava uusia 
tehokkaita välineitä yhteenkuuluvuuden 
takaamiseksi työllisyyden ja ekologisen 
kestävyyden suhteen, ja erityisesti 
tämäntyyppinen kalastus on otettava 
huomioon YKP:n uudessa kehyksessä niin, 
että lisätään pienimuotoisen kalastusalan 
myötämääräämistä ja osallistumista 
päätöksentekoon ja edistetään paikallisia 
strategioita kalastuksesta riippuvaisilla 
rannikkoalueilla;

Or. bg

Tarkistus 19
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa ympäristön kannalta 
kestävään vedenkäyttöön liittyvää laajaa 
hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka 
avulla voitaisiin lisätä pk-yrityksien 
toimintaedellytyksiä niin tuotannon kuin 
jalostuksen alalla ja parantaa 
mahdollisuutta luoda työpaikkoja sekä 
rannikkoalueilla että sisämaassa;

Or. sv
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Tarkistus 20
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannustaa yksinkertaistamaan 
yhteisön rahoituksen saamisessa 
käytettäviä menettelyjä, erityisesti 
ottamalla käyttöön kertaluonteisia 
kustannuksia koskevan taulukon 
korvauksia varten sekä yleisiä tukia 
tietyille ammatillisille järjestöille;

Or. fr

Tarkistus 21
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää tarpeellisena luoda 
pienimuotoisen kalastuksen suhteen 
tarjolla olevien toimenpiteiden 
täydentämiseksi eriytetty järjestelmä 
tietyille Euroopan alueille, erityisesti 
syrjäisimmille alueille, joiden väestö on 
riippuvaista erilaisista merivaroihin 
liittyvistä elinkeinoista;  

Or. pt

Tarkistus 22
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että Euroopan unionin 
ylimitoitettua laivastoa tulee sopeuttaa, 
mutta tätä ei saa toteuttaa pienimuotoisen 
kalastuksen laivaston kustannuksella, 
koska se johtaisi sosioekonomisiin ja 
kulttuurillisiin menetyksiin 
rannikkoalueilla; sopeutuksen on siten 
pohjauduttava ekosysteemiseen 
lähestymistapaan, jossa pienimuotoisen 
kalastuksen hallintoon liittyvät päätökset 
tehdään alueellisella tasolla ja 
ehdottomasti toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti, jolloin kalastukselle taataan 
eriytetty käsittely, jossa etusijalla on pääsy 
resursseihin ja joka suojaa 
pienimuotoisen rannikkokalastuksen 
laivastoja sekä takaa paikallisten 
kalastusyhteisöjen osallistamisen;

Or. pt

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan 
meri- ja kalastusrahastossa tietyn osuuden 
pienimuotoiselle kalastukselle, äyriäisten 
pyynnille ja laajaperäiselle vesiviljelylle 
sekä perustamaan kalastuksesta 
riippuvaisille rannikkoyhteisöille 
suunnatun erityisen pienimuotoisen 
kalastuksen tukiohjelman, jonka varoja 
saavat ensisijaisesti ne, jotka harjoittavat 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestävintä kalastusta ja äyriäisten pyyntiä.

4. kehottaa tästä syystä Euroopan komissiota 
varaamaan tulevassa Euroopan meri- ja 
kalastusrahastossa tietyn osuuden 
pienimuotoiselle kalastukselle, äyriäisten 
pyynnille ja laajaperäiselle vesiviljelylle sekä 
perustamaan kalastuksesta riippuvaisille 
rannikkoyhteisöille suunnatun erityisen 
pienimuotoisen kalastuksen tukiohjelman, 
jonka varoja saavat ensisijaisesti ne, jotka 
harjoittavat ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävintä kalastusta ja äyriäisten 
pyyntiä; katsoo, että kalastuksen julkisessa 
rahoituksessa on kaikilta osin kunnioitettava 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ja sen 



PE486.100v01-00 16/19 AM\897305FI.doc

FI

luonnetta on yksinkertaistettava, jotta 
rahoituksen saanti helpottuisi 
kalastustoiminnasta riippuvissa 
rannikkoyhteisöissä.

Or. ro

Tarkistus 24
Alain Cadec, Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan 
meri- ja kalastusrahastossa tietyn 
osuuden pienimuotoiselle kalastukselle, 
äyriäisten pyynnille ja laajaperäiselle 
vesiviljelylle sekä perustamaan
kalastuksesta riippuvaisille 
rannikkoyhteisöille suunnatun erityisen 
pienimuotoisen kalastuksen tukiohjelman, 
jonka varoja saavat ensisijaisesti ne, jotka 
harjoittavat ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävintä kalastusta ja 
äyriäisten pyyntiä.

4. pyytää tästä syystä, että tuleva Euroopan 
meri- ja kalastusrahasto tukee
pienimuotoista kalastusta, 
simpukanviljelyä ja laajaperäistä 
vesiviljelyä ja että se sisältää kalastuksesta 
riippuvaisille rannikkoyhteisöille 
suunnatun erityisen pienimuotoisen 
kalastuksen tukivälineen, jolla edistetään 
muun muassa kalastusalusten uusimista 
ja uudenaikaistamista.

Or. fr

Tarkistus 25
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan 
meri- ja kalastusrahastossa tietyn 
osuuden pienimuotoiselle kalastukselle, 
äyriäisten pyynnille ja laajaperäiselle

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota harkitsemaan, että tulevan
Euroopan meri- ja kalastusrahaston 
lisäksi pienimuotoiselle kalastukselle, 
äyriäisten pyynnille ja kestävälle
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vesiviljelylle sekä perustamaan
kalastuksesta riippuvaisille 
rannikkoyhteisöille suunnatun erityisen 
pienimuotoisen kalastuksen tukiohjelman, 
jonka varoja saavat ensisijaisesti ne, jotka 
harjoittavat ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävintä kalastusta ja 
äyriäisten pyyntiä.

vesiviljelylle varataan tietty osuus
alueellisesta rahoitustuesta ja että 
erityisohjelmista, joilla tuetaan kestävää 
pienimuotoista kalastusta sekä tämän 
elintarvikelähteen markkinointia ja 
myynnin edistämistä kalastuksesta 
riippuvaisille paikallisyhteisöille, 
myönnetään varoja ensisijaisesti niille, 
jotka harjoittavat ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävintä kalastusta.

Or. en

Tarkistus 26
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan
meri- ja kalastusrahastossa tietyn osuuden 
pienimuotoiselle kalastukselle, äyriäisten 
pyynnille ja laajaperäiselle vesiviljelylle 
sekä perustamaan kalastuksesta 
riippuvaisille rannikkoyhteisöille 
suunnatun erityisen pienimuotoisen 
kalastuksen tukiohjelman, jonka varoja 
saavat ensisijaisesti ne, jotka harjoittavat 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestävintä kalastusta ja äyriäisten pyyntiä.

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan 
meri- ja kalastusrahastossa tietyn osuuden 
pienimuotoiselle kalastukselle, äyriäisten 
pyynnille ja ympäristön kannalta 
kestävälle vesiviljelylle sekä perustamaan 
kalastuksesta riippuvaisille 
rannikkoyhteisöille suunnatun erityisen 
pienimuotoisen kalastuksen tukiohjelman, 
jonka varoja saavat ensisijaisesti ne, jotka 
harjoittavat ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävintä kalastusta ja 
äyriäisten pyyntiä.

Or. sv

Tarkistus 27
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan 
meri- ja kalastusrahastossa tietyn osuuden 
pienimuotoiselle kalastukselle, äyriäisten 
pyynnille ja laajaperäiselle vesiviljelylle 
sekä perustamaan kalastuksesta 
riippuvaisille rannikkoyhteisöille 
suunnatun erityisen pienimuotoisen 
kalastuksen tukiohjelman, jonka varoja 
saavat ensisijaisesti ne, jotka harjoittavat 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestävintä kalastusta ja äyriäisten pyyntiä.

4. kehottaa tästä syystä Euroopan 
komissiota varaamaan tulevassa Euroopan 
meri- ja kalastusrahastossa tietyn osuuden 
pienimuotoiselle kalastukselle, äyriäisten 
pyynnille ja laajaperäiselle vesiviljelylle 
sekä perustamaan pääasiassa kalastuksesta 
riippuvaisille saari- ja rannikkoyhteisöille 
suunnatun erityisen pienimuotoisen 
kalastuksen tukiohjelman, jonka varoja 
saavat ensisijaisesti ne, jotka harjoittavat 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestävintä kalastusta ja äyriäisten pyyntiä.

Or. es

Tarkistus 28
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ehdottaa eurooppalaisen laatumerkin 
luomista sellaisten tuotteiden 
palkitsemiseksi, jotka ovat peräisin YKP:n 
periaatteiden mukaisesta pienimuotoisesta 
kalastuksesta, hyvien käytäntöjen 
kannustamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 29
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että päin vastoin kuin 
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teollinen kalastuslaivasto, pienimuotoista 
kalastusta harjoittava laivasto on 
valikoiva ja edistää paremmin Euroopan 
kansalaisten työllisyyttä, toimii 
kestävämmin sekä vahvistaa muita 
mereen liittyviä elinkeinoja 
rannikkoalueilla.

Or. pt

Tarkistus 30
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. vaatii, että pienimuotoisen 
kalastuksen määrittely on alueellistettava 
kokonaisuudessaan.

Or. en


