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Tarkistus 1
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta, jonka 
yhteydessä on asetettava etusijalle 
ympäristö-, sosiaali-, talous- ja 
kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää Eurooppa 2020 
-strategian älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun mukaisesti; kannattaa 
koordinoinnin lisäämistä tämän 
uudistetun politiikan ja muiden EU:n 
politiikkojen välillä ja katsoo, että EU:n 
ulkoisen toiminnan on oltava 
yhdenmukainen uudistetun YKP:n 
kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta, jonka 
yhteydessä on asetettava etusijalle 
ympäristö-, sosiaali-, talous- ja 
kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
mukaisesti; kannattaa koordinoinnin 
lisäämistä tämän uudistetun politiikan ja 

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta, koska 
ympäristön suojelemiseksi on toteutettava 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä; korostaa 
kuitenkin, että on otettava huomioon 
kalastuksen ympäristö-, sosiaali-, talous-
ja kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, pysyvän ja osallistavan kasvun 
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muiden EU:n politiikkojen välillä ja 
katsoo, että EU:n ulkoisen toiminnan on 
oltava yhdenmukainen uudistetun YKP:n 
kanssa;

mukaisesti; kannattaa koordinoinnin 
lisäämistä tämän uudistetun politiikan ja 
muiden EU:n politiikkojen, kuten 
koheesio-, ympäristö-, maatalous- ja 
ulkopolitiikan välillä; muistuttaa tältä 
osin yhdennetyn meripolitiikan ja 
makroalueellisen lähestymistavan 
kaltaisten välineiden eduista, sillä niillä 
voidaan edistää yhdentymistä;

Or. fr

Tarkistus 3
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta, jonka
yhteydessä on asetettava etusijalle 
ympäristö-, sosiaali-, talous- ja 
kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
mukaisesti; kannattaa koordinoinnin 
lisäämistä tämän uudistetun politiikan ja 
muiden EU:n politiikkojen välillä ja 
katsoo, että EU:n ulkoisen toiminnan on 
oltava yhdenmukainen uudistetun YKP:n 
kanssa;

1. katsoo, että YKP:n uudistuksen
yhteydessä on asetettava etusijalle 
ympäristö-, sosiaali-, talous- ja 
kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
mukaisesti; kannattaa koordinoinnin 
lisäämistä tämän uudistetun politiikan ja 
muiden EU:n politiikkojen välillä ja 
katsoo, että tulevien kansainvälisten 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
on oltava yhdenmukaisia uudistetun 
YKP:n kanssa;

Or. fr

Tarkistus 4
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta, jonka 
yhteydessä on asetettava etusijalle 
ympäristö-, sosiaali-, talous- ja 
kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
mukaisesti; kannattaa koordinoinnin 
lisäämistä tämän uudistetun politiikan ja 
muiden EU:n politiikkojen välillä ja 
katsoo, että EU:n ulkoisen toiminnan on 
oltava yhdenmukainen uudistetun YKP:n 
kanssa;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta, jonka 
yhteydessä on asetettava etusijalle 
ympäristö-, sosiaali-, talous- ja 
kulttuurialan pilarit epähierarkkisesti ja 
synergisesti, jotta kestävää kehitystä 
voidaan edistää toissijaisuusperiaatteen ja 
Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun mukaisesti; 
kannattaa koordinoinnin lisäämistä tämän 
uudistetun politiikan ja muiden EU:n 
politiikkojen välillä ja katsoo, että EU:n 
ulkoisen toiminnan on oltava 
yhdenmukainen uudistetun YKP:n kanssa;

Or. pt

Tarkistus 5
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tämä uudistus tarjoaa 
tärkeän mahdollisuuden rakentaa kestävä 
kalastusjärjestelmä suojelemalla 
ekosysteemejä, tarjoamalla terveellisiä ja 
laadukkaita kalastustuotteita, edistämällä 
rannikkoalueiden vaurautta ja 
kannattavaa tuotanto- ja 
jalostusteollisuutta sekä luomalla 
houkuttelevampia ja turvallisempia 
työpaikkoja;

Or. pt

Tarkistus 6
Patrice Tirolien
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että paikallis- ja 
alueviranomaiset on otettava mukaan 
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
kalastussopimusneuvotteluihin;

Or. fr

Tarkistus 7
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon YKP:n uudistuksesta ja 
toistaa, että nykyisen YKP:n tähänastiset 
tulokset antavat aihetta huoleen; katsoo, 
että sen takia kalakannat ovat 
romahtamisen partaalla, rannikkoyhteisöt 
ovat epävarmassa asemassa, kalatalouden 
kannattavuus on alhainen, vaikka sitä 
tuetaan avokätisesti, ja meriympäristö on 
pilaantunut; katsoo, että siitä syystä 
YKP:n uudistus olisi pitänyt toteuttaa jo 
kauan sitten ja että sen on tarjottava 
ratkaisuja ongelmiin;

Or. en

Tarkistus 8
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. ehdottaa toteutettavaksi sellaista 
hallintoperiaatetta erilaisille 
luonnonmaantieteellisille alueille, jossa 
otetaan huomioon alueen ominaispiirteet 
ja sovelletaan perustavasti ekosysteemistä 
lähestymistapaa, jotta voidaan taata 
kalastuksen kestävyys yhtäläisten 
mahdollisuuksien kehyksen käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa;  

Or. pt

Tarkistus 9
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että YKP:n on varmistettava 
meriluonnonvarojen kestävä 
hyödyntäminen, joka palauttaa 
kalakannat ennalleen ja säilyttää ne 
sellaisten tasojen yläpuolella, jotka 
takaavat kestävän enimmäistuoton; 
katsoo, että se on edellytys pitkällä 
aikavälillä elinkelpoisille 
kalastusyhteisöille ja kannattavalle 
kalataloudelle; katsoo, että varmistamalla, 
että meriluonnonvaroja hyödynnetään 
kestävästi resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevan lippulaivahankkeen mukaisesti 
uudistus myötävaikuttaa älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
Eurooppa 2020 -strategiaan;

Or. en

Tarkistus 10
Luís Paulo Alves
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Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. muistuttaa, että Euroopan komission 
alueellistamis- ja 
toissijaisuusperiaatteisiin liittyvien 
linjausten mukaan ja ottaen huomion 
kullakin luonnonmaantieteellisellä 
merialueella olevat eroavaisuudet on 
ehdottoman tärkeää perustaa alueelliset 
neuvoa-antavat toimikunnat 
syrjäisemmälle alueelle kutakin 
yhdennettyä merialuetta, Makronesiaa, 
Karibian/Amazonian aluetta ja Intian 
valtameren kaakkoisosaa varten;

Or. pt

Tarkistus 11
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. huomauttaa, että tehokas merten 
aluesuunnittelu on tärkeää kalavarojen 
kestävän hallinnan kannalta muiden 
alojen, kuten tuulivoimaloiden, biologisen 
monimuotoisuuden suojelun, vesiviljelyn, 
satamien, meriliikenteen, matkailun, 
puolustus- ja kaivannaisteollisuuden, 
esittämien meri- ja rannikkoympäristöä 
koskevien aluevaatimusten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 12
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että mielekäs hajauttaminen 
perustuu pitkän aikavälin 
hallintasuunnitelmiin, joita voidaan 
mukauttaa alueellisiin erityispiirteisiin 
paikallisen ja alueellisen yhteishallinnon 
kaikkien olennaisten sidosryhmien 
aktiivisen osallistumisen avulla 
kunnioittaen samalla sitä, että YKP:n 
kattavan kalastuksenhoidon tavoitteet 
kuuluvat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 13
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueiden on vastattava 
toissijaisuus- ja 
alueellistamisperiaatteiden mukaisesti 
enemmän kalastuksen hallinnasta ja 
edistettävä alan sekä alku- että loppupään 
eri toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä 
kannustettava kansainvälisten ryhmien 
luomista;

2. katsoo, että alueellisten neuvoa-
antavien komiteoiden on vastattava 
enemmän yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanosta; ehdottaa, että 
komission olisi kuultava näitä komiteoita 
etukäteen yhteisen kalastuspolitiikan ja 
hallintasuunnitelmien täytäntöönpanon 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 14
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueiden on vastattava 
toissijaisuus- ja alueellistamisperiaatteiden 
mukaisesti enemmän kalastuksen 
hallinnasta ja edistettävä alan sekä alku-
että loppupään eri toimijoiden välistä 
vuoropuhelua sekä kannustettava 
kansainvälisten ryhmien luomista;

2. katsoo, että alueiden on vastattava 
toissijaisuus- ja alueellistamisperiaatteiden 
mukaisesti enemmän kalastuksen hallinnasta 
ja edistettävä alan sekä alku- että loppupään 
eri toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä 
kannustettava kansainvälisten ryhmien 
luomista; katsoo, että tarvittavien varojen 
määrä saattaa ylittää alueiden käytössä omat 
varat ja että näin ollen kansallinen ja 
alueellinen tuki on välttämätön;

Or. ro

Tarkistus 15
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueiden on vastattava 
toissijaisuus- ja 
alueellistamisperiaatteiden mukaisesti 
enemmän kalastuksen hallinnasta ja 
edistettävä alan sekä alku- että loppupään 
eri toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä 
kannustettava kansainvälisten ryhmien 
luomista;

2. peräänkuuluttaa kalastuksen hallinnan 
alueellistamisen lisäämistä ottamalla 
huomioon toissijaisuusperiaatteen ja 
vaatii lisäämään alan sekä alku- että 
loppupään eri toimijoiden välistä 
vuoropuhelua kannustamalla
kansainvälisten ryhmien luomista;

Or. en

Tarkistus 16
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueiden on vastattava 2. katsoo, että toissijaisuusperiaatteen 
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toissijaisuus- ja 
alueellistamisperiaatteiden mukaisesti 
enemmän kalastuksen hallinnasta ja
edistettävä alan sekä alku- että loppupään 
eri toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä 
kannustettava kansainvälisten ryhmien 
luomista;

mukaisesti alueiden on vastattava 
enemmän kalastuksen hallinnasta; lisäksi 
on edistettävä alan sekä alku- että 
loppupään toimijoiden välistä 
vuoropuhelua sekä kannustettava 
kansainvälisten ryhmien luomista;

Or. fr

Tarkistus 17
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että alueiden on vastattava 
toissijaisuus- ja 
alueellistamisperiaatteiden mukaisesti
enemmän kalastuksen hallinnasta ja 
edistettävä alan sekä alku- että loppupään 
eri toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä 
kannustettava kansainvälisten ryhmien 
luomista;

2. katsoo, että alueiden on vastattava 
enemmän kalastuksen hallinnasta ja 
erityisesti alueiden välisestä yhteistyöstä 
myös kansainvälisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 18
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että tietyt alueet, kuten 
SEUT-sopimuksen täysin tunnustamat 
syrjäisimmät alueet, joihin liittyy 
huomattavia pysyviä rakenteellisia 
rajoitteita, vaativat asianmukaisia 
biologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kestävyyteen tähtääviä toimenpiteitä, 
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joilla minimoidaan kyseisten alueiden 
kilpailua suhteessa Euroopan mantereella 
sijaitseviin alueisiin haittaavat tekijät eli 
kalastustuotteiden vientikuljetuksen ja 
erityisesti Euroopan mantereelle 
kuljetuksen aiheuttamat 
lisäkustannukset;

Or. pt

Tarkistus 19
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin ja 
vankkoihin lausuntoihin sekä tutkimus- ja 
kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten 
tietojenkeruuohjelmien ja kansallisten 
tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla;

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin ja 
vankkoihin lausuntoihin sekä tutkimus- ja 
kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten tietojenkeruuohjelmien 
ja kansallisten tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla; katsoo, että 
jäsenvaltioita on rohkaistava tukemaan 
tutkimushankkeita, joiden ansiosta tällaiset 
hankkeet voitaisiin toteuttaa alueiden ja 
jäsenvaltioiden laajuisesti;

Or. ro

Tarkistus 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin ja 
vankkoihin lausuntoihin sekä tutkimus- ja 

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin ja 
vankkoihin lausuntoihin sekä tutkimus- ja 
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kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten 
tietojenkeruuohjelmien ja kansallisten 
tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla;

kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten tietojenkeruuohjelmien 
ja kansallisten tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla; korostaa, että alueiden 
on osallistuttava yhä aktiivisemmin 
kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten soveltamiseen kalavarojen 
kestävän käytön edistämiseksi 
kalastusalalla;

Or. ro

Tarkistus 21
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin ja 
vankkoihin lausuntoihin sekä tutkimus- ja 
kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten 
tietojenkeruuohjelmien ja kansallisten 
tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla;

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava luotettaviin tieteellisiin
lausuntoihin ja vankkoihin lausuntoihin ja 
noudatettava ekosysteemiin perustuvaa 
lähestymistapaa ja ennalta varautumisen 
periaatetta sekä perustuttava tutkimus- ja 
kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten 
tietojenkeruuohjelmien ja kansallisten 
tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla;

Or. bg

Tarkistus 22
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin ja 
vankkoihin lausuntoihin sekä tutkimus- ja 
kalastusalan välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa alueellisten 
tietojenkeruuohjelmien ja kansallisten 
tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla;

3. katsoo, että kalastuksen hallinnan on 
perustuttava tieteellisiin tietoihin sekä 
tutkimusalan ja sidosryhmien, kuten 
kalastusalan, välisiin kumppanuuksiin, ja 
kannattaa vahvistettujen alueellisten 
tietojenkeruuohjelmien ja kansallisten 
tutkimusohjelmien laatimista 
jäsenvaltioiden alueiden välisen 
koordinoinnin avulla;

Or. en

Tarkistus 23
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kalastuksen hallinnon 
periaatteena on tarpeen käyttää kestävän 
enimmäistuoton jatkuvaa määrittämistä, 
joka perustuu laadukkaisiin, valvottuihin 
tieteellisiin arviointeihin, joilla voidaan 
perustella soveltuvat hallinnon 
vaihtoehdot; tunnustaa, että 
pyyntiponnistuksen sovittaminen 
resurssitilanteeseen, kalastusalan 
uudelleenjärjestely ja kalastuksen 
kestävyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotta 
kestävä enimmäistuotto voidaan 
saavuttaa, minkä vuoksi rakenteellisen 
tukipolitiikan ylläpitäminen kalastusalalla 
on perusteltua;

Or. pt

Tarkistus 24
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toistaa, että kaikessa meri- ja 
rannikkoalueiden kehittämisessä on 
noudatettava ympäristölainsäädäntöä, 
kuten meristrategiadirektiiviä ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelua 
koskevia direktiivejä, koska ympäristön
hyvän tilan pitäisi olla edellytys kaikille 
meri- ja rannikkoalueilla toteutettaville 
toimille;

Or. en

Tarkistus 25
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että 
syrjäisimpien alueiden kaltaisilla tietyillä 
alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi pienimuotoisten 
kalastuslaivastojen tukeminen ja 
vesiviljelyn edistäminen; kannattaa 
työelämän uudelleenjärjestelytoimia, 
ammatillisen koulutuksen ja 
uudelleensuuntautumisen tukemista sekä 
tuottaja- ja toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että tietyillä 
alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi rajoitustoimenpiteiden 
mukauttaminen kalavarojen tilan 
mukaan, vesiviljelyn edistäminen ja 
pienimuotoisten kalastuslaivastojen 
uusimisen rahoittaminen, kun kantoihin 
ei kohdistu uhkaa; kannattaa työelämän 
uudelleenjärjestelytoimia, ammatillisen 
koulutuksen ja ammatillisen osaamisen 
monipuolistamisen tukemista sekä 
tuottaja- ja toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

Or. fr
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Tarkistus 26
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että 
syrjäisimpien alueiden kaltaisilla tietyillä 
alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi pienimuotoisten 
kalastuslaivastojen tukeminen ja 
vesiviljelyn edistäminen; kannattaa 
työelämän uudelleenjärjestelytoimia, 
ammatillisen koulutuksen ja
uudelleensuuntautumisen tukemista sekä 
tuottaja- ja toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
merkityksen rannikkoalueilla; korostaa, 
että syrjäisimpien alueiden kaltaisilla 
tietyillä alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi ympäristön kannalta ja 
sosiaalisesti kestävän kalastuksen
tukeminen välttäen samalla valmiuksien 
lisäämistä; korostaa ympäristöä koskevan 
kestävyyden tarvetta 
vesiviljelytoiminnassa; kannattaa 
työelämän uudelleenjärjestelytoimia, 
ammatillisen koulutuksen,
uudelleensuuntautumisen ja 
kalastuksenvalvonnan tukemista sekä 
tuottaja- ja toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

Or. en

Tarkistus 27
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että 
syrjäisimpien alueiden kaltaisilla tietyillä 
alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi pienimuotoisten 
kalastuslaivastojen tukeminen ja 
vesiviljelyn edistäminen; kannattaa 
työelämän uudelleenjärjestelytoimia, 

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että 
saarialueiden ja syrjäisimpien alueiden 
kaltaisilla tietyillä alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin; korostaa, miten 
tärkeää on tukea pienimuotoisia 
kalastuslaivastoja ja edistää vesiviljelyä 
muun muassa siksi, että näin tuetaan alan 
pk-yrityksiä; kannattaa työelämän 



AM\897577FI.doc 17/23 PE486.151v01-00

FI

ammatillisen koulutuksen ja 
uudelleensuuntautumisen tukemista sekä 
tuottaja- ja toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

uudelleenjärjestelytoimia, ammatillisen 
koulutuksen ja uudelleensuuntautumisen 
tukemista sekä tuottaja- ja 
toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

Or. es

Tarkistus 28
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että 
syrjäisimpien alueiden kaltaisilla tietyillä 
alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, joita ovat 
esimerkiksi pienimuotoisten 
kalastuslaivastojen tukeminen ja 
vesiviljelyn edistäminen; kannattaa 
työelämän uudelleenjärjestelytoimia, 
ammatillisen koulutuksen ja 
uudelleensuuntautumisen tukemista sekä 
tuottaja- ja toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

4. palauttaa mieliin kalastuksen 
monitoiminnallisuuden merkityksen 
rannikkoalueilla; korostaa, että 
syrjäisimpien alueiden kaltaisilla tietyillä 
alueilla on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin, tuettava 
pienimuotoisia kalastuslaivastoja, ja 
edistettävä laajaa ja kestävää vesiviljelyä; 
kannattaa ammatillisen koulutuksen 
tukemista, toimia, joilla tuetaan nuorten 
pääsyä kalastusalan ammatteihin, 
tukitoimia kalastusalusten uusimiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi sekä tuottaja- ja 
toimialakohtaisille järjestöille 
myönnettäviä kannustimia;

Or. fr

Tarkistus 29
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. vastustaa voimakkaasti komission 
ehdotusta siirrettävistä 
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kalastusoikeuksista, sillä se johtaisi 
kalastusoikeuksien keskittymiseen 
pienelle määrälle toimijoita ja siten 
monien pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien yritysten katoamiseen;

Or. fr

Tarkistus 30
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa siksi, että on tarpeen 
ylläpitää alan tukemiseen tarkoitettua 
rahoitusvälinettä, joka säilyttää 
syrjäisimpien alueiden 
yhteisrahoitettavien toimenpiteiden tuen 
korottamisen periaatteen sekä auttaa 
suojelemaan niitä erityismekanismeja, 
joilla hyvitetään kalastustuotteiden 
vientikuljetukseen liittyviä 
lisäkustannuksia, ottaen huomioon 
rakenteelliset rajoitukset, jotka 
syrjäisimmillä alueilla kalastusalaan 
vaikuttavat;

Or. pt

Tarkistus 31
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on tyytyväinen komission aloitteeseen 
säilyttää neuvoa-antavien toimikuntien 
rooli ja laajentaa sitä alueellisen 
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yhteistyömallin vahvistamiseksi; kun 
otetaan huomioon Mustanmeren 
erityisluonne sen vesialueiden 
jakautuessa neljän maan kesken, katsoo, 
että Mustaamerta koskevan neuvoa-
antavan toimikunnan perustamisella olisi 
myönteinen vaikutus biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun liittyviin 
poliittisiin toimiin, tutkimukseen, 
tietojenkeruuseen ja vesiviljelyn 
innovointiin;

Or. bg

Tarkistus 32
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, etteivät tietyt EU:n 
alueet ole mukana jakamassa Manner-
Euroopan merialueita; katsoo tältä osin, 
että syrjäisimmät alueet pitäisi ryhmitellä 
uudelleen ja että niiden pitäisi olla 
edustettuina tätä varten perustettavassa 
erityisessä neuvoa-antavassa komiteassa; 
katsoo, että YKP:n yhteydessä
toteutettavat rajoitustoimenpiteet on 
mukautettava vastaamaan näiden 
alueiden kalakantojen tosiasiallista tilaa; 
korostaa, että tätä varten Euroopan meri-
ja kalatalousrahastosta täytyy voida 
rahoittaa kantojen tilaa koskevia 
tietojenkeruuohjelmia; korostaa, että 
alue- ja paikallisviranomaiset on tärkeää 
ottaa mukaan kolmansien maiden kanssa 
käytäviin kalastussopimusneuvotteluihin;

Or. fr
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Tarkistus 33
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että siirrettävien kiintiöiden 
järjestelmä voi kohdella joitakin alueita 
epätasapuolisesti suosimalla niitä, joilla 
on enemmän resursseja hankkia 
oikeuksia; on tärkeää olla heikentämättä 
herkkien alueiden kalastusta ja 
pienimuotoista kalastusta, mikä 
vaarantaisi taloudellisen, sosiaalisen ja 
biologisen kestävyyden näillä 
rannikkovyöhykkeillä ja erityisesti niillä 
alueilla, joilla kalastus on pääelinkeino ja 
jotka ovat alasta voimakkaasti 
riippuvaisia; 

Or. pt

Tarkistus 34
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toistaa, että tietyillä alueilla on 
tarpeen edelleen parantaa työolosuhteita 
ja työturvallisuutta parantamalla ja 
uudistamalla kalastuslaivastoa sekä 
nykyaikaistamalla aluksia, mikä on 
välttämätöntä myös nuorten 
houkuttelemiseksi alalle;

Or. pt

Tarkistus 35
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston merkitystä uudistetun 
politiikan täytäntöönpanolle ja 
kalastusalueiden tasapainoiselle ja 
osallistavalle alueelliselle kehittämiselle ja 
korostaa, että tämän rahaston rahoituksen 
on oltava Eurooppa 2020 -strategian ja 
yhteisen strategiakehyksen mukainen.

5. painottaa Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston merkitystä uudistetun 
politiikan täytäntöönpanolle ja 
kalastusalueiden tasapainoiselle ja 
osallistavalle alueelliselle kehittämiselle ja 
korostaa, että tämän rahaston rahoituksen 
on oltava Eurooppa 2020 -strategian ja 
yhteisen strategiakehyksen mukainen; 
muistuttaa EU:n sitoumuksista 
ympäristön kannalta haitallisten tukien 
lopettamiseksi, erityisesti biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen 10. sopimuspuolten 
konferenssissa tehdyn, luonnon 
monimuotoisuutta koskevaa strategista 
suunnitelmaa vuosiksi 2011–2020 
koskevan päätöksen X/2 tavoitteesta 3 
sekä G20-ryhmän maiden Pittsburghin 
huippukokouksessa vuonna 2009 
antaman julkilausuman 24 kohdasta.

Or. en

Tarkistus 36
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston merkitystä uudistetun 
politiikan täytäntöönpanolle ja 
kalastusalueiden tasapainoiselle ja 
osallistavalle alueelliselle kehittämiselle ja 
korostaa, että tämän rahaston rahoituksen 
on oltava Eurooppa 2020 -strategian ja 
yhteisen strategiakehyksen mukainen.

5. painottaa Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston merkitystä uudistetun 
politiikan täytäntöönpanolle ja 
kalastusalueiden tasapainoiselle ja 
osallistavalle alueelliselle kehittämiselle ja 
korostaa, että tämän rahaston rahoituksen 
on oltava Eurooppa 2020 -strategian ja 
yhteisen strategiakehyksen mukainen, 
alueelliset erityistavoitteet huomioon 
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ottaen.

Or. fr

Tarkistus 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa erityisesti EAKR:n, ENPI:n 
ja EKTR:n välisen synergian merkitystä 
rannikkoalueiden aluesuunnittelulle; 
katsoo, että makroalueelliset strategiat, 
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 
ja merialueohjelmat ovat sopivia välineitä 
EU:n rannikkoalueiden 
kokonaisvaltaisten 
kehittämisstrategioiden käyttöön 
ottamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 38
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että alan kestävyys ja 
kannattavuus ovat työn alla olevan, 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisen 
uudistuksen ensisijaisia tavoitteita, ja on 
sitä mieltä, että resurssien käytön 
tehostaminen on välttämätöntä, jotta 
Euroopassa voidaan varmistaa kasvu ja 
työllisyys, jotka auttavat vahvistamaan 
kalastusalaa ja tekemään siitä kestävän, 
auttavat vähentämään ravinnon saannin 
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epävarmuutta sekä parantamaan nykyisen 
ja tulevien sukupolvien elämänlaatua.

Or. pt

Tarkistus 39
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa, että on tarpeen tarkistaa
kalastusvyöhykkeille pääsyn nykyistä 
järjestelmää kiinnittäen erityistä 
huomiota alueisiin, joiden merialueilla on 
vain vähän kalakantoja, niin että 
turvataan kestävä kehitys ja tuetaan 
sosiaalista ja taloudellista vakautta 
kalastusyhteisöissä, jotka eivät pysty 
toimimaan ainoastaan oman 
talousvyöhykkeensä ulkopuolella.

Or. pt


