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Muudatusettepanek 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks teatise ühise 
kalanduspoliitika reformi kohta, milles 
tugisammasteks tuleb säästva arengu 
nimel pidada mittehierarhiliselt ja 
koostoimeseoses eelkõige keskkonda, 
sotsiaalküsimusi, majandust ja kultuuri, 
mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majandusarenguga; pooldab reformitud 
poliitika paremat koordineerimist 
Euroopa muude poliitikavaldkondadega 
ning nõuab, et ELi välistegevus peab 
olema selle poliitikaga sidus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks teatise ühise 
kalanduspoliitika reformi kohta, milles 
tugisammasteks tuleb säästva arengu 
nimel pidada mittehierarhiliselt ja 
koostoimeseoses eelkõige keskkonda,
sotsiaalküsimusi, majandust ja kultuuri, 
mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majandusarenguga; pooldab reformitud 
poliitika paremat koordineerimist Euroopa 
muude poliitikavaldkondadega ning 
nõuab, et ELi välistegevus peab olema 
selle poliitikaga sidus;

1. kiidab heaks teatise ühise 
kalanduspoliitika reformi kohta, pidades 
silmas vajadust võtta ennetavaid 
meetmeid keskkonna kaitsmiseks, kuid 
samas nõuab, et säästva arengu nimel 
tuleb tugisammastena arvesse võtta
mittehierarhiliselt ja koostoimeseoses 
eelkõige kalanduse sotsiaalküsimusi, 
majandust ja kultuuri, mis on kooskõlas 
strateegia „Euroopa 2020” aruka, 
järjepideva ja kaasava majandusarenguga; 
pooldab reformitud poliitika paremat 
koordineerimist Euroopa muude 
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poliitikavaldkondadega, nt ühtekuuluvus-, 
keskkonna-, põllumajandus- ja 
välispoliitikaga; tuletab sellega seoses 
meelde selliseid vahendeid nagu 
integreeritud merenduspoliitika või 
makropiirkondlik lähenemisviis, mis 
annavad võimaluse suuremaks 
integratsiooniks;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks teatise ühise 
kalanduspoliitika reformi kohta, milles 
tugisammasteks tuleb säästva arengu nimel 
pidada mittehierarhiliselt ja 
koostoimeseoses eelkõige keskkonda, 
sotsiaalküsimusi, majandust ja kultuuri, 
mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majandusarenguga; pooldab reformitud 
poliitika paremat koordineerimist Euroopa 
muude poliitikavaldkondadega ning nõuab, 
et ELi välistegevus peab olema selle 
poliitikaga sidus;

1. on seisukohal, et ühise kalanduspoliitika 
reformi tugisammasteks tuleb säästva 
arengu nimel pidada mittehierarhiliselt ja 
koostoimeseoses eelkõige keskkonda, 
sotsiaalküsimusi, majandust ja kultuuri, 
mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majandusarenguga; pooldab reformitud 
poliitika paremat koordineerimist Euroopa 
muude poliitikavaldkondadega ning nõuab, 
et tulevased säästva kalanduse 
rahvusvahelised lepingud peavad olema 
selle poliitikaga sidusad;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks teatise ühise 1. kiidab heaks teatise ühise 
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kalanduspoliitika reformi kohta, milles 
tugisammasteks tuleb säästva arengu nimel 
pidada mittehierarhiliselt ja 
koostoimeseoses eelkõige keskkonda, 
sotsiaalküsimusi, majandust ja kultuuri, 
mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majandusarenguga; pooldab reformitud 
poliitika paremat koordineerimist Euroopa 
muude poliitikavaldkondadega ning nõuab, 
et ELi välistegevus peab olema selle 
poliitikaga sidus;

kalanduspoliitika reformi kohta, milles 
tugisammasteks tuleb säästva arengu nimel 
pidada mittehierarhiliselt ja 
koostoimeseoses eelkõige keskkonda, 
sotsiaalküsimusi, majandust ja kultuuri, 
mis on kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega ning strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majandusarenguga; pooldab reformitud 
poliitika paremat koordineerimist Euroopa 
muude poliitikavaldkondadega ning nõuab, 
et ELi välistegevus peab olema selle 
poliitikaga sidus;

Or. pt

Muudatusettepanek 5
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et reformil on oluline 
potentsiaal jätkusuutliku kalanduse 
ülesehitamiseks ökosüsteemide kaitse, 
tervislike ja kvaliteetsete kalatoodete 
pakkumise, rannikualade heaolu ja 
tootmistööstuste edendamise ja tööstuse 
tasuvaks muutmise ning 
huvipakkuvamate ja kindlamate 
töökohtade kaudu;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust kaasata kohalikud 
ja piirkondlikud asutused kolmandate 
riikidega peetavatesse 
kalanduskokkulepete läbirääkimistesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunneb heameelt reformitud ühist 
kalanduspoliitikat käsitleva teatuse üle 
ning kordab, et praeguse ühise 
kalanduspoliitika minevik on murettekitav 
ning selle tulemusel on kalavarud 
katastroofi äärel, rannikuäärsed 
kogukonnad ebakindlas olukorras, 
kalatööstus vaatamata suurtele toetustele 
vähekasumlik ja merekeskkond 
halvenenud; on seisukohal, et ühise 
kalanduspoliitika reformi on kaua 
oodatud ning see peab andma 
probleemidele lahendused;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. soovitab rakendada kalavarude 
diferentseeritud biogeograafiliste 
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mereterritooriumide kaupa majandamise 
põhimõtet, vastavalt nende 
territooriumide tunnustele, kohaldades 
ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, mis on 
põhitähtis selleks, et tagada kalavarude 
jätkusuutlikkus vastavalt võrdsete 
võimaluste raames kättesaadavatele 
varudele;

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et ühine kalanduspoliitika 
peab tagama mereressursside säästva 
kasutamise, mis taastab ja säilitab 
kalavarud maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse piirist kõrgemal tasemel, mis on 
eelduseks pikaajaliselt elujõulistele 
kalapüügiga tegelevatele kogukondadele, 
kasumlikule kalatööstusele; on 
seisukohal, et tagades mereressursside 
säästva kasutamise, nagu on kirjas 
ressursitõhusa Euroopa juhtalgatuses, 
aitab reform kaasa tööhõive ja 
majanduskasvu strateegiale „Euroopa 
2020”;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. tuletab meelde, et vastavalt 
piirkonnastamise ja subsidiaarsuse 
põhimõtteid käsitlevatele Euroopa 
Komisjoni suunistele on iga 
biogeograafilise merepiirkonna erinevusi 
arvesse võttes väga oluline luua 
äärepoolseimate piirkondade jaoks 
piirkondlik nõuandekomisjon, mis on 
korraldatud iga piirkonna kõigi 
integreeritud merebasseinide kohta, 
Makaroneesias, Kariibi mere saartel ja 
Amazonase piirkonnas ning India 
ookeani edelaosas;

Or. pt

Muudatusettepanek 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. juhib tähelepanu, kui oluline on 
mereala tõhus ruumiline planeerimine 
kalavarude säästvaks majandamiseks, 
pidades silmas ka muude sektorite 
ruumilisi nõudmisi mere- ja 
rannikukeskkonnale, nt muu hulgas 
tuulepargid, elurikkuse kaitse, 
vesiviljelus, sadamad, meretransport, 
turism, kaitse- ja kaevandustööstus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. rõhutab, et arukas 
detsentraliseerimine põhineb pikaajalistel 
majandamiskavadel, millel on potentsiaali 
kohanduda piirkondlike eripäradega kõigi 
asjaomaste sidusrühmade aktiivse osaluse 
kaudu kohaliku ja piirkondliku tasandi 
ühises haldamises, järgides samal ajal, et 
kalavarude majandamise üldised 
eesmärgid ühises kalanduspoliitikas on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
pädevusalas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et vastavalt 
subsidiaarsuse ja piirkonnastamise 
põhimõttele peab piirkondadel olema 
kalanduse majandamises suurem vastutus 
ja nad peavad arendama selle sektori eri 
osaliste dialoogi kalanduse 
majandamisele eelnevas ja järgnevas 
etapis, stimuleerides ja toetades 
rahvusvaheliste klastrite loomist;

2. on seisukohal, et piirkondlikel 
nõuandekomisjonidel peab ühise 
kalanduspoliitika rakendamises olema 
suurem vastutus; teeb ettepaneku, et 
komisjonil peaks olema kohustus 
eelnevalt konsulteerida nende 
piirkondlike nõuandekomisjonidega ühise 
kalanduspoliitika rakendamise ja 
majandamiskavade raamistikus;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et vastavalt subsidiaarsuse ja 
piirkonnastamise põhimõttele peab 
piirkondadel olema kalanduse majandamises 
suurem vastutus ja nad peavad arendama selle 
sektori eri osaliste dialoogi kalanduse 
majandamisele eelnevas ja järgnevas etapis, 
stimuleerides ja toetades rahvusvaheliste 
klastrite loomist;

2. on seisukohal, et vastavalt subsidiaarsuse ja 
piirkonnastamise põhimõttele peab 
piirkondadel olema kalanduse majandamises 
suurem vastutus ja nad peavad arendama selle 
sektori eri osaliste dialoogi kalanduse 
majandamisele eelnevas ja järgnevas etapis, 
stimuleerides ja toetades rahvusvaheliste 
klastrite loomist; on seisukohal, et vajalikud 
rahalised vahendid ületavad tõenäoliselt 
piirkondade ressursse ning seetõttu on vaja 
riiklikku ja piirkondlikku toetust;

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et vastavalt 
subsidiaarsuse ja piirkonnastamise 
põhimõttele peab piirkondadel olema 
kalanduse majandamises suurem vastutus
ja nad peavad arendama dialoogi 
kalanduse majandamisele eelnevas ja 
järgnevas etapis, stimuleerides ja toetades 
rahvusvaheliste klastrite loomist;

2. nõuab suuremat piirkonnastamist 
kalavarude majandamise puhul, võttes 
arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, ning 
selle sektori eri osaliste tõhusamat
dialoogi kalanduse majandamisele eelnevas 
ja järgnevas etapis, stimuleerides ja 
toetades rahvusvaheliste klastrite loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et vastavalt 
subsidiaarsuse ja piirkonnastamise 

2. on seisukohal, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele peab 
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põhimõttele peab piirkondadel olema 
kalanduse majandamises suurem vastutus 
ja nad peavad arendama selle sektori eri 
osaliste dialoogi kalanduse majandamisele 
eelnevas ja järgnevas etapis, stimuleerides 
ja toetades rahvusvaheliste klastrite 
loomist;

piirkondadel olema kalanduse 
majandamises suurem vastutus; peab 
lisaks vajalikuks arendada dialoogi selle 
sektori osaliste vahel kalanduse 
majandamisele eelnevas ja järgnevas 
etapis, stimuleerides ja toetades 
rahvusvaheliste klastrite loomist;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et vastavalt 
subsidiaarsuse ja piirkonnastamise 
põhimõttele peab piirkondadel olema 
kalanduse majandamises suurem vastutus 
ja nad peavad arendama selle sektori eri 
osaliste dialoogi kalanduse 
majandamisele eelnevas ja järgnevas 
etapis, stimuleerides ja toetades 
rahvusvaheliste klastrite loomist;

2. on seisukohal, et vastavalt 
subsidiaarsuse ja piirkonnastamise 
põhimõttele peab piirkondadel olema 
kalanduse majandamises suurem vastutus, 
eelkõige kohustus teha koostööd 
piirkondlikul ja ka rahvusvahelisel 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab veel kord meelde, et teatud 
piirkonnad, nagu äärepoolseimad 
piirkonnad, kus on tervikuna palju 
struktuurilisi piiranguid, mida on 
Euroopa Liidu toimimise lepingus 
täielikult tunnustatud ja mis on nende 
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Euroopa piirkondade alaline probleem, 
vajavad bioloogilisele, majanduslikule ja 
sotsiaalsele jätkusuutlikkusele 
kohandatud meetmeid, mis vähendaksid 
nende piirkondade halvemust, võrreldes 
Euroopa mandril asuvate piirkondadega, 
eelkõige kalandustoodete turustamisega 
seotud lisakulude, eriti toodete Euroopa 
mandrile transportimise kulude tõttu;

Or. pt

Muudatusettepanek 19
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kalanduse majandamine 
peab toimuma teadusringkondade ja 
kalandussektori partnerluses teaduspõhiste 
teadmiste ja ekspertarvamuste alusel, ning 
nõuab piirkondlike 
andmekogumisprogrammide ja riiklike 
uuringuprogrammide väljatöötamist, milles 
nähakse ette liikmesriikidevaheline piirkondlik 
koordineerimine;

3. on seisukohal, et kalanduse majandamine 
peab toimuma teadusringkondade ja 
kalandussektori partnerluses teaduspõhiste 
teadmiste ja ekspertarvamuste alusel, ning 
nõuab piirkondlike 
andmekogumisprogrammide ja riiklike 
uuringuprogrammide väljatöötamist, milles 
nähakse ette liikmesriikidevaheline 
piirkondlik koordineerimine; on seisukohal, 
et liikmesriike tuleks ergutada toetama 
selliseid teadusprojekte, mis aitavad 
niisuguseid projekte piirkondlikul või 
riiklikul tasandil rakendada;

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kalanduse majandamine 
peab toimuma teadusringkondade ja 

3. on seisukohal, et kalanduse majandamine
peab toimuma teadusringkondade ja 
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kalandussektori partnerluses teaduspõhiste 
teadmiste ja ekspertarvamuste alusel, ning 
nõuab piirkondlike 
andmekogumisprogrammide ja riiklike 
uuringuprogrammide väljatöötamist, milles 
nähakse ette liikmesriikidevaheline piirkondlik 
koordineerimine;

kalandussektori partnerluses teaduspõhiste 
teadmiste ja ekspertarvamuste alusel, ning 
nõuab piirkondlike 
andmekogumisprogrammide ja riiklike 
uuringuprogrammide väljatöötamist, milles 
nähakse ette liikmesriikidevaheline 
piirkondlik koordineerimine; rõhutab, et 
piirkonnad peavad rohkem osalema 
kolmandate riikidega sõlmitud lepingute 
rakendamises, et tagada kalandussektori 
ressursside säästev kasutamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kalanduse 
majandamine peab toimuma 
teadusringkondade ja kalandussektori 
partnerluses teaduspõhiste teadmiste ja 
ekspertarvamuste alusel, ning nõuab 
piirkondlike andmekogumisprogrammide 
ja riiklike uuringuprogrammide 
väljatöötamist, milles nähakse ette 
liikmesriikidevaheline piirkondlik 
koordineerimine;

3. on seisukohal, et kalanduse 
majandamine peab toimuma 
teadusringkondade ja kalandussektori 
partnerluses täpsete teaduslike nõuannete
ja ekspertarvamuste alusel ning vastavalt 
ökosüsteemil põhinevale lähenemisviisile 
ja ettevaatusprintsiibile, ning nõuab 
piirkondlike andmekogumisprogrammide 
ja riiklike uuringuprogrammide 
väljatöötamist, milles nähakse ette 
liikmesriikidevaheline piirkondlik 
koordineerimine;

Or. bg

Muudatusettepanek 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et kalanduse 3. on seisukohal, et kalanduse 
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majandamine peab toimuma 
teadusringkondade ja kalandussektori 
partnerluses teaduspõhiste teadmiste ja 
ekspertarvamuste alusel, ning nõuab 
piirkondlike andmekogumisprogrammide 
ja riiklike uuringuprogrammide 
väljatöötamist, milles nähakse ette 
liikmesriikidevaheline piirkondlik 
koordineerimine;

majandamine peab toimuma 
teadusringkondade ja kalandussektori 
partnerluses teaduspõhiste teadmiste ja 
sidusrühmade alusel, ning nõuab 
tugevdatud piirkondlike 
andmekogumisprogrammide ja riiklike 
uuringuprogrammide väljatöötamist, milles 
nähakse ette liikmesriikidevaheline 
piirkondlik koordineerimine;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et järk-järgult on vaja jõuda 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuseni 
kalanduse majandamise põhimõttena, mis 
tugineb kvaliteetsetele ja jälgitavatele 
teaduslikele hinnangutele, millega 
seaduspärastatakse sobivad 
majandamisvalikud; tunnistab, et 
püügikoormuse kalavarude olukorrale 
kohandamise eesmärgi säilitamine, 
sektori ümberstruktureerimine ja sektori 
kestlikkus on tähtis maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks, 
mistõttu on kalandussektorile 
struktuurilise toetuse andmise poliitika 
õigustatud;

Or. pt

Muudatusettepanek 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kordab, et merepiirkondade ja 
rannikualade areng peab järgima 
keskkonnakaitsealaseid õigusakte, näiteks 
merestrateegia raamdirektiivi ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
direktiivi, kuna hea keskkonnaseisund on 
eelduseks kõigile merepiirkondade ja 
rannikualade meetmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks 
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, näiteks toetada
väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid 
laevastikke ja edendada vesiviljelust; 
pooldab tööhõive ümberkorraldamise, 
kutsekoolitustoetuse ja tööalase 
ümberõppe toetuse meetmeid, samuti 
stiimuleid tootjate ja 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, näiteks piiravate meetmete 
vastuvõtmine riigi kalavarudest sõltuvalt, 
vesiviljeluse edendamine ja
väikesemahulise kalapüügiga tegelevate 
laevastike uuendamise rahastamine, kui 
kalavarud ei ole ohus; pooldab tööhõive 
ümberkorraldamise, kutsekoolitustoetuse ja 
tööhõive mitmekesistamise toetuse 
meetmeid, samuti stiimuleid tootjate ja 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks 
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, näiteks toetada 
väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid 
laevastikke ja edendada vesiviljelust; 
pooldab tööhõive ümberkorraldamise, 
kutsekoolitustoetuse ja tööalase ümberõppe 
toetuse meetmeid, samuti stiimuleid 
tootjate ja tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

4. tuletab meelde kalanduse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks 
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, näiteks toetada 
keskkonnahoidlikku ja sotsiaalselt 
jätkusuutlikku kalandust, vältides samal 
ajal tootmisvõimsuse suurenemist; 
rõhutab vajadust keskkonnahoidlikkuse 
järele vesiviljelusettevõtetes; pooldab 
tööhõive ümberkorraldamise, 
kutsekoolitustoetuse, tööalase ümberõppe 
ja kalanduse kontrolli meetmeid, samuti 
stiimuleid tootjate ja 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks 
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, näiteks toetada 
väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid 
laevastikke ja edendada vesiviljelust; 
pooldab tööhõive ümberkorraldamise, 
kutsekoolitustoetuse ja tööalase ümberõppe 
toetuse meetmeid, samuti stiimuleid 
tootjate ja tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks saarte ja
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja
erimeetmeid; märgib, et on oluline toetada 
väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid 
laevastikke ja edendada vesiviljelust 
muuhulgas selleks, et toetada selle 
valdkonna VKEsid; pooldab tööhõive 
ümberkorraldamise, kutsekoolitustoetuse ja 
tööalase ümberõppe toetuse meetmeid, 
samuti stiimuleid tootjate ja 
tootmisharudevahelistele 
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organisatsioonidele;

Or. es

Muudatusettepanek 28
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks 
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, näiteks toetada 
väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid 
laevastikke ja edendada vesiviljelust; 
pooldab tööhõive ümberkorraldamise, 
kutsekoolitustoetuse ja tööalase 
ümberõppe toetuse meetmeid, samuti 
stiimuleid tootjate ja 
tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

4. tuletab meelde kalanduse 
multifunktsionaalsuse tähtsust 
rannikuäärsete piirkondade jaoks; rõhutab, 
et teatavate piirkondade, näiteks 
äärepoolseimate piirkondade jaoks on vaja 
erimeetmeid, et toetada väikesemahulise 
kalapüügiga tegelevaid laevastikke ja 
edendada ulatuslikku ja säästvat 
vesiviljelust; pooldab toetusmeetmeid 
kutseõppele, noorte kalandussektorile 
juurdepääsu tagamisele ning 
kalalaevastike uuendamisele ja 
ajakohastamisele, samuti stiimuleid 
tootjate ja tootmisharudevahelistele 
organisatsioonidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab seetõttu meelde vajadust 
säilitada sektori toetuseks üks 
rahastamisvahend, milles säiliks 
põhimõte, et äärepoolseimates 
piirkondades suurendatakse toetusi 
kaasrahastatavatele meetmetele, mis aitab 
säilitada spetsiaalsed kalanduse 
tegevusala ja kalatoodete turustamise 
lisakulude hüvitamise mehhanismid, 
võttes arvesse äärepoolseimate 
piirkondade kalandussektori struktuurilisi 
piiranguid;

Or. pt

Muudatusettepanek 31
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunneb heameelt komisjoni algatuse 
üle säilitada ja laiendada 
nõuandekomisjonide rolli piirkondliku 
koostöömudeli edendamiseks; Musta mere 
erilisi omadusi arvesse võttes –
merebasseini jagatakse nelja riigi vahel –
on seisukohal, et Musta mere 
nõuandekomisjoni loomisel oleks 



AM\897577ET.doc 19/23 PE486.151v01-00

ET

positiivne mõju elurikkuse kaitsmisele, 
teadustegevusele, andmete kogumisele ja 
vesiviljelusega seotud uuendustele;

Or. bg

Muudatusettepanek 32
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et teatavad Euroopa 
territooriumid ei kuulu Euroopa mandri 
vesikondadesse; on sellega seoses 
seisukohal, et äärepoolseimad piirkonnad 
tuleks uuesti rühmitada ning need peaksid 
olema sel eesmärgil loodud spetsiaalses 
nõuandekomitees esindatud; peab 
vajalikuks võtta ühise kalanduspoliitika 
raames vastu piiravad meetmed seoses 
nende piirkondade kalavarude tegeliku 
olukorraga; rõhutab, et selleks peab 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
rahastama kalavarudega seotud andmete 
kogumise programme; soovitab kaasata 
piirkondlikud ja kohalikud asutused 
kolmandate riikidega peetavatesse 
kalanduskokkulepete läbirääkimistesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et ülekantavate kvootide 
süsteem võib tekitada teatud piirkondades 
ülekohtuse olukorra, soosides neid, kellel 
on rohkem vahendeid õiguste saamiseks; 
oluline on tundlike piirkondade kalandust 
ja väikesemahulist kalapüüki mitte 
nõrgestada, mis seaks ohtu nende 
rannikupiirkondade majandusliku, 
sotsiaalse ja bioloogilise jätkusuutlikkuse, 
eriti piirkondades, kus kalandus on valdav 
tegevusala ja mis suurel määral sõltuvad 
sellest sektorist;

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. kinnitab veel kord, et teatud 
piirkondades on vaja jätkata töö- ja 
ohutustingimuste parandamist 
kalalaevastiku parandamise, uuendamise 
ja moderniseerimise kaudu, mis on 
tingimata vajalik ka selleks, et noori 
sellele tegevusalale meelitada;

Or. pt

Muudatusettepanek 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi tähtsust reformitud poliitika 
elluviimisel ning püügipiirkondade 
tasakaalustatud ja kaasavas territoriaalses 
arendamises ning fondipoolne rahastamine 
peab olema kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” strateegiaga ja ühise strateegilise 
raamistikuga.

5. rõhutab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tähtsust reformitud poliitika 
elluviimisel ning püügipiirkondade 
tasakaalustatud ja kaasavas territoriaalses 
arendamises ning fondipoolne rahastamine 
peab olema kooskõlas strateegiaga
„Euroopa 2020” ja ühise strateegilise 
raamistikuga; tuletab meelde ELi 
kohustust kaotada keskkonnakahjulikud 
toetused, eriti bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni kümnendal istungil 
otsustatud (otsus X/2) piirkondlike 
omavalitsuste, linnade ja teiste kohalike 
omavalitsuste bioloogilise mitmekesisuse 
2011.–2020. aasta tegevuskava eesmärk 
nr 3 ja 2009. aastal Pittsburghis toimunud 
G20 tippkohtumise deklaratsiooni punkt 
24;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tähtsust reformitud poliitika 
elluviimisel ning püügipiirkondade 
tasakaalustatud ja kaasavas territoriaalses 
arendamises ning fondipoolne rahastamine 
peab olema kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” strateegiaga ja ühise strateegilise 
raamistikuga.

5. rõhutab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tähtsust reformitud poliitika 
elluviimisel ning püügipiirkondade 
tasakaalustatud ja kaasavas territoriaalses 
arendamises ning fondipoolne rahastamine 
peab olema kooskõlas strateegiaga
„Euroopa 2020” ja ühise strateegilise 
raamistikuga, võttes arvesse konkreetseid 
piirkondlikke eesmärke.

Or. fr
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Muudatusettepanek 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab eelkõige Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendi ja 
Euroopa Kalandusfondi vahelise sünergia 
olulisust rannikualade ruumilise 
planeerimise jaoks; on seisukohal, et 
makropiirkondlikud strateegiad, Euroopa 
territoriaalse koostöö ja merepiirkonna 
programmid on asjakohased vahendid 
ELi rannikualade arengu integreeritud 
strateegiate rakendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, et sektori 
jätkusuutlikkus ja elujõulisus on 
käesoleva reformi esmatähtis element 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
raames ning arvatakse, et majanduskasvu 
ja tööhõive kindlustamiseks Euroopas on 
otsustava tähtsusega ressursikasutuse 
tõhususe suurendamine, mis aitab kaasa 
tugevale ja jätkusuutlikule 
kalandussektorile, et vähendada toiduga 
kindlustamatust ja parandada praeguste 
ja tulevaste põlvkondade elukvaliteeti;

Or. pt
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Muudatusettepanek 39
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tuletab meelde, et praegune vetele 
juurdepääsu kord on vaja ümber 
kohandada, pöörates erilist tähelepanu 
piirkondadele, mille merebasseini 
kalavarud on vähesed, et kaitsta nende 
varude jätkusuutlikkust ja kaasa aidata 
nende kalurikogukondade sotsiaalsele ja 
majanduslikule stabiilsusele, kes ei saa 
tegutseda väljaspool oma 
majandusvööndit;

Or. pt


