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Muudatusettepanek 93
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2, artikli 91 lõiget 1, artikli 100 
lõiget 2, artikli 173 lõiget 3, artiklit 175, 
artiklit 188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 
lõiget 2 ja artikli 195 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2, artikli 91 lõiget 1, artikli 100 
lõiget 2, artikli 173 lõiget 3, artiklit 175, 
artiklit 188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 
lõiget 2, artikli 195 lõiget 2 ja artiklit 349;

Or. fr

Selgitus

Õigusliku ühtsuse mõttes peaks ümber paigutama Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
349 kui määruse aluse. Artikli erandid on täielikult põhjendatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 349 toodud iseloomustavate näitajatega, sealhulgas kuulumine väljaspool 
Mandri-Euroopat asuvasse merepiirkonda.

Muudatusettepanek 94
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2, artikli 91 lõiget 1, artikli 100 
lõiget 2, artikli 173 lõiget 3, artiklit 175, 
artiklit 188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 
lõiget 2 ja artikli 195 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 
lõiget 2, artikli 91 lõiget 1, artikli 100 
lõiget 2, artikli 173 lõiget 3, artiklit 175, 
artiklit 188, artikli 192 lõiget 1, artikli 194 
lõiget 2, artikli 195 lõiget 2 ja artiklit 349;

Or. fr
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Muudatusettepanek 95
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama ühise 
kalanduspoliitika toetamist, mis hõlmab 
mere bioloogiliste ressursside, magevee 
bioloogiliste ressursside ja vesiviljeluse 
säilitamist, haldamist ja kasutamist, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ning turustamist, kui nimetatud tegevused 
toimuvad liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes, kaasa arvatud kalalaevadel, 
mis sõidavad kolmandate riikide lipu all 
ja on kolmandates riikides registreeritud,
või liidu kalalaevadel või lipuriigi 
esmavastutust piiramata liikmesriikide 
kodanike poolt, pidades silmas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

(2) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakendusala peaks hõlmama ühise 
kalanduspoliitika toetamist, mis hõlmab 
mere bioloogiliste ressursside, magevee 
bioloogiliste ressursside ja vesiviljeluse 
säilitamist, haldamist ja kasutamist, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ning turustamist, kui nimetatud tegevused 
toimuvad liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes või liidu kalalaevadel või 
lipuriigi esmavastutust piiramata 
liikmesriikide kodanike poolt, pidades 
silmas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsiooni artikli 117 
sätteid.

Or. fr

Selgitus

Kolmandate riikide lipu all sõitvate ja nendes riikides registreeritud laevade ühendamine ei 
tundu ELi abi eraldamise ja kontrolli kontekstis asjakohane.

Muudatusettepanek 96
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond peaks arvestama 
äärepoolseimate piirkondade konkreetset 
olukorda ja tunnustama täielikult 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 
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349. Äärepoolseimate piirkondade 
geograafiline asukoht ja kalapüügi 
eripära nendes piirkondades nõuab, et 
ühist kalanduspoliitikat ja sellega seotud 
fonde ja eriti Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tuleks kohandada nende 
piirkondade eripärade, piirangute, 
lisakulude ja eritingimustega, mis 
erinevad märkimisväärselt ülejäänud 
Euroopa Liidust. Selles pädevuses võib 
neile anda konkreetseid meetmed ja nende 
erandeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla
rannikualade ja sisevete kalanduse kasvu-
ja tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning 
rannikualadel ja sisevetel kalandusega 
tegelevate kogukondade töökohtade 
säilitamisega ja tööhõive, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega.

Or. es
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Muudatusettepanek 98
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020
strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse kasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 
2020 strateegia eesmärkide saavutamisse, 
on tarvis keskenduda piiratud arvule 
olulistele prioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse ja vesiviljeluse 
kasvu- ja tööhõivepotentsiaali ning 
edendades kalandustegevuse paindlikkust 
ja mitmekesistamist.

Or. fr

Selgitus

1) „Põhiprioriteetide” tõlkimisel tehakse ettepanek rääkida olulistest, mitte peamistest 
prioriteetidest 2) kalanduse ja vesiviljeluse arengu paindlikkus ja mitmekesisus aitab 
suurendada ettevõtjate vastupidavusvõimet.

Muudatusettepanek 99
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 2020

(6) Tagamaks, et Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond aitab kaasa ühise 
kalanduspoliitika, integreeritud 
merenduspoliitika ja Euroopa 
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strateegia eesmärkide saavutamisse, on 
tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse kasvu- ja 
tööhõivepotentsiaali ning edendades 
kalandustegevuse mitmekesistamist teiste 
meremajanduse sektorite kaudu.

2020 strateegia eesmärkide saavutamisse, 
on tarvis keskenduda piiratud arvule 
põhiprioriteetidele, mis on seotud 
innovatsioonil ja teadmistel põhineva 
kalanduse ja vesiviljeluse soodustamise, 
jätkusuutliku ning ressursitõhusa kalanduse 
ja vesiviljeluse edendamise ning tööhõive 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurendamisega, päästes valla rannikualade 
ja sisevete kalanduse ja vesiviljeluse
kasvu- ja tööhõivepotentsiaali ning 
edendades kalandus- ja 
vesiviljelustegevuse paindlikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on 
tagada, et kalandus- ja vesiviljelustegevus 
aitab saavutada pikaajalisi jätkusuutlikke 
keskkonnatingimusi, mis on vajalikud 
majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks. 
Lisaks peaks see toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

(8) Ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on 
tagada, et kalandus- ja vesiviljelustegevus 
aitab saavutada sektori pikaajalisi 
jätkusuutlikke keskkonna-, majandus- ja 
sotsiaalarengu tingimusi, mis on vajalikud 
majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks. 
Lisaks peaks see toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise kalanduspoliitika ja 
integreeritud merenduspoliitika kulude 
rahastamine üheainsa fondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi, kaudu peaks 
käsitlema lihtsustamisvajaduse probleemi 
ning tugevdama mõlema 
poliitikavaldkonna integreerimist. 
Koostöös liikmesriikidega eelarve täitmise 
laiendamine ühisele turukorraldusele, mis 
hõlmab hüvitist äärepoolseimatele 
piirkondadele, kontrolli ja 
andmekogumistegevusi, peaks aitama 
lisaks kaasa lihtsustamisele, vähendama 
halduskoormust nii komisjoni kui ka 
liikmesriikide jaoks ning saavutama 
suurema ühtsuse ja antava toetuse 
tõhususe.

(11) Ühise kalanduspoliitika ja 
integreeritud merenduspoliitika kulude 
rahastamine üheainsa fondi, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi, kaudu peaks 
käsitlema lihtsustamisvajaduse probleemi 
ning tugevdama mõlema 
poliitikavaldkonna integreerimist. 
Koostöös liikmesriikidega eelarve täitmise 
laiendamine ühisele turukorraldusele, mis 
hõlmab hüvitist äärepoolseimatele 
piirkondadele, kontrolli ja 
andmekogumistegevusi ning täiendavate 
integreeritud merenduspoliitika vahendite 
rakendamist, peaks aitama lisaks kaasa 
lihtsustamisele, vähendama 
halduskoormust nii komisjoni kui ka 
liikmesriikide jaoks ning saavutama 
suurema ühtsuse ja antava toetuse 
tõhususe.

Or. fr

Selgitus

Selleks et osaleda integreeritud merenduspoliitika operatiivses rakendamises liikmesriikides, 
peaks kaasama üht osa sellest poliitikast ühise juhtimise meetmetesse.

Muudatusettepanek 102
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu eelarvest tuleks ühise 
kalanduspoliitika ja integreeritud 
merenduspoliitika kulusid rahastada ühe 
fondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi, kaudu – seda kas otseselt 
või liikmesriikide ja liidu koostöö raames. 
Eelarve täitmist koostöös liikmesriikidega 
ei tohiks kohalduda vaid kalanduse, 

(12) Liidu eelarvest tuleks ühise 
kalanduspoliitika ja integreeritud 
merenduspoliitika kulusid rahastada ühe 
fondi, Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi, kaudu – seda kas otseselt 
või liikmesriikide ja liidu koostöö raames. 
Eelarve täitmist koostöös liikmesriikidega 
ei tohiks kohalduda vaid kalanduse, 
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vesiviljeluse ja kohalikel vajadustel 
põhineva arengu toetamise meetmetele, 
vaid ka ühisele turukorraldusele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele 
makstavale hüvitisele, kontrollile ning 
andmekogumistegevusele. Otsest eelarve 
täitmist tuleks kohaldada teaduslikele 
nõuannetele, piirkondlikele 
kalandusorganisatsioonidele tehtavatele 
vabatahtlikele maksetele, 
nõuandekomisjonidele ja integreeritud 
merenduspoliitika rakendamise 
toimingutele. Täpsustada tuleks, mis tüüpi 
meetmeid võib Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist rahastada.

vesiviljeluse ja kohalikel vajadustel 
põhineva arengu toetamise meetmetele, 
vaid ka ühisele turukorraldusele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele 
makstavale hüvitisele, kontrollile ning 
andmekogumistegevusele ning täiendavate 
integreeritud merenduspoliitika vahendite 
rakendamisele. Otsest eelarve täitmist 
tuleks kohaldada teaduslikele nõuannetele, 
piirkondlikele kalandusorganisatsioonidele 
tehtavatele vabatahtlikele maksetele, 
nõuandekomisjonidele ja integreeritud 
merenduspoliitika rakendamise 
toimingutele. Täpsustada tuleks, mis tüüpi 
meetmeid võib Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist rahastada.

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liidu tegevus peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust või otsima 
võimalusi sellele tegevusele enda panuse 
andmiseks. Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist partnerlust 
tugevdada, korraldades eri tüüpi partnerite 
osalust, arvestades täielikult liikmesriikide 
institutsioonilist pädevust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele. 
See partnerlus hõlmab piirkondlikke, 
kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, 
samuti teisi asjaomaseid organeid, kaasa 
arvatud neid, mis vastutavad keskkonna 
ning võrdõiguslikkuse edendamise eest 
meeste ja naiste, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ja muude pädevate 
asutuste vahel. Asjaomased partnerid 

(22) Liidu tegevus peaks täiendama 
liikmesriikide tegevust või otsima 
võimalusi sellele tegevusele enda panuse 
andmiseks. Märkimisväärse lisandväärtuse 
tagamiseks tuleks komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist partnerlust 
tugevdada, korraldades eri tüüpi partnerite 
osalust, arvestades täielikult liikmesriikide 
institutsioonilist pädevust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naiste ja 
vähemusrühmade piisavale esindatusele. 
See partnerlus hõlmab piirkondlikke, 
kohalikke ja teisi avaliku sektori asutusi, 
samuti teisi asjaomaseid organeid, kaasa 
arvatud neid, mis vastutavad keskkonna 
ning võrdõiguslikkuse edendamise eest 
meeste ja naiste, majandus- ja 
sotsiaalpartnerite ja muude pädevate 
asutuste vahel kõikidel 
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peaksid olema kaasatud partnerluslepingute 
koostamisse, samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

valitsemistasanditel. Asjaomased partnerid 
peaksid olema kaasatud partnerluslepingute 
koostamisse, samuti kavandamistegevuse 
ettevalmistamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse.

Or. es

Muudatusettepanek 104
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Lihtsustamise eesmärki silmas pidades 
peaks kõikide Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tegevuste, mis kuuluvad 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise alla, kaasa arvatud kontroll ja 
andmekogumine, aluseks olema üksainus 
rakenduskava liikmesriigi kohta olenevalt 
selle riiklikust struktuurist. Programmitöö 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020. Iga liikmesriik 
peaks koostama üheainsa rakenduskava. 
Igas programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia selliste sihtide saavutamiseks, 
mis seonduvad Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond liidu prioriteetidega, ning 
meetmete valik. Kavandamine peaks olema 
vastavuses liidu prioriteetidega, kuid samal 
ajal peavad need olema kohandatud 
kohaliku kontekstiga ning täiendama teisi 
liidu poliitikavaldkondi, eriti maaelu 
arengu poliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat.

(26) Lihtsustamise eesmärki silmas pidades 
peaks kõikide Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tegevuste, mis kuuluvad 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise alla, kaasa arvatud kontroll ja 
andmekogumine, aluseks olema 
liikmesriigi rakenduskava või 
piirkondlikud rakenduskavad olenevalt 
selle riiklikust struktuurist. Programmitöö 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020. Iga liikmesriik 
peaks koostama üheainsa rakenduskava. 
Igas programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia selliste sihtide saavutamiseks, 
mis seonduvad Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond liidu prioriteetidega, ning 
meetmete valik. Kavandamine peaks olema 
vastavuses liidu prioriteetidega, kuid samal 
ajal peavad need olema kohandatud 
kohaliku kontekstiga ning täiendama teisi 
liidu poliitikavaldkondi, eriti maaelu 
arengu poliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Lihtsustamise eesmärki silmas pidades 
peaks kõikide Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tegevuste, mis kuuluvad 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise alla, kaasa arvatud kontroll ja 
andmekogumine, aluseks olema üksainus
rakenduskava liikmesriigi kohta olenevalt 
selle riiklikust struktuurist. Programmitöö 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020. Iga liikmesriik 
peaks koostama üheainsa rakenduskava. 
Igas programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia selliste sihtide saavutamiseks, 
mis seonduvad Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond liidu prioriteetidega, ning 
meetmete valik. Kavandamine peaks olema 
vastavuses liidu prioriteetidega, kuid samal 
ajal peavad need olema kohandatud 
kohaliku kontekstiga ning täiendama teisi 
liidu poliitikavaldkondi, eriti maaelu 
arengu poliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat.

(26) Lihtsustamise eesmärki silmas pidades 
peaks kõikide Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi tegevuste, mis kuuluvad 
koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve 
täitmise alla, kaasa arvatud kontroll ja 
andmekogumine, aluseks olema 
liikmesriigi rakenduskava või 
piirkondlikud rakenduskavad olenevalt 
selle riiklikust struktuurist. Programmitöö 
hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020. Iga liikmesriik 
peaks koostama riikliku rakenduskava või 
piirkondlikud rakenduskavad. Igas 
programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia selliste sihtide saavutamiseks, 
mis seonduvad Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond liidu prioriteetidega, ning 
meetmete valik. Kavandamine peaks olema 
vastavuses liidu prioriteetidega, kuid samal 
ajal peavad need olema kohandatud 
kohaliku kontekstiga ning täiendama teisi 
liidu poliitikavaldkondi, eriti maaelu 
arengu poliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat.

Or. fr

Selgitus

Üksainus rakenduskava ei sobi, kuna paljudel Euroopa Liidu riikidel on merebasseinid.

Muudatusettepanek 106
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada kalandus- ja 
merendustegevuste konkurentsivõimet ja 

(32) Investeerimine inimkapitali on samuti 
ülioluline, et suurendada kalandus- ja 
merendustegevuste konkurentsivõimet ja 
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majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
elukestvat õpet, koostööd teadlaste ja 
kalurite vahel, mis ergutab teadmiste 
levitamist, ning nõuandeteenuseid, mis 
aitavad parandada ettevõtjate üldist 
tulemuslikkust ja konkurentsivõimet.

majandusarengut. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
elukestvat õpet, noorte kaasamist, 
koostööd teadlaste ja kalurite vahel, mis 
ergutab teadmiste levitamist, ning 
nõuandeteenuseid, mis aitavad parandada 
ettevõtjate üldist tulemuslikkust ja 
konkurentsivõimet.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond peaks suutma toetada põlvkondade vahetust noorte 
integratsiooni toetamise kaudu, et aidata täita ühise strateegilise raamistiku eesmärke, mis 
seisnevad kalanduse ja vesiviljeluse konkurentsivõime tugevdamises. Artikleid 31 ja 31 a on 
vastavalt muudetud ja loodud.

Muudatusettepanek 107
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Olles teadlik väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate kalurite nõrgast
esindatusest sotsiaalses dialoogis, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama organisatsioone, mis seda dialoogi 
sobivatel foorumitel edendavad.

(34) Olles teadlik väikesemahulise 
rannapüügiga ja muu kalandusega
tegelevate kalurite kasvavast vajadusest 
olla esindatud sotsiaalses dialoogis, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama organisatsioone, mis seda dialoogi 
sobivatel foorumitel edendavad.

Or. fr

Selgitus

Vajadus olla piisavalt esindatud sotsiaalses dialoogis puudutab kõiki Euroopa kalureid. 
Selline terviklik lähenemisviis on hädavajalik..

Muudatusettepanek 108
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Olles teadlik väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate kalurite nõrgast 
esindatusest sotsiaalses dialoogis, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama organisatsioone, mis seda dialoogi 
sobivatel foorumitel edendavad.

(34) Olles teadlik väikesemahulise 
rannapüügiga ja ulatusliku vesiviljelusega
tegelevate kalurite nõrgast esindatusest 
sotsiaalses dialoogis, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
organisatsioone, mis edendavad seda 
dialoogi sobivatel foorumitel kõikidel 
tasanditel: Euroopa, riigi, piirkonna ja 
kohalikul tasandil.

Or. es

Muudatusettepanek 109
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond mitmekesistamisele kaasa 
aitama, hõlmates ettevõtete käivitamist ja 
investeeringuid nende laevade 
moderniseerimiseks ning pakkudes lisaks 
asjakohast väljaõpet, et omandada 
kutseoskused asjakohases valdkonnas, mis 
ei kuulu kalandustegevuste hulka.

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
nende tegevusalade paindlikkus ja 
mitmekesistamine, nagu on määratletud 
artiklis 3, väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevatele kaluritele pakub, ning nende 
üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond nende tegevuse 
mitmekesistamisele kaasa aitama, hõlmates 
ettevõtete käivitamist ja investeeringuid 
nende laevade moderniseerimiseks ning 
pakkudes lisaks asjakohast väljaõpet, et 
omandada asjakohased kutseoskused 
asjakohases valdkonnas, mis ei kuulu 
kalandustegevuste hulka.

Or. fr

Selgitus

Kalandustegevuse paindlikkus pakub võimalust, mida Euroopa Liit toetab liiga vähe, kuigi 
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see võib võimaldada ettevõtetel oma tulu suurendada ja aidata kaasa tasakaalustatud 
ressursijuhtimisele, jättes ettevõtjad kalandusesektori lahutamatuks osaks. Kriisi korral 
annab see omadus märkimisväärse paindlikkuse ettevõtetele turu ebakindluse või 
ressursinappuse tingimustes.

Muudatusettepanek 110
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond mitmekesistamisele kaasa 
aitama, hõlmates ettevõtete käivitamist ja 
investeeringuid nende laevade 
moderniseerimiseks ning pakkudes lisaks 
asjakohast väljaõpet, et omandada
kutseoskused asjakohases valdkonnas, mis 
ei kuulu kalandustegevuste hulka.

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond mitmekesistamisele kaasa 
aitama, hõlmates ettevõtete käivitamist ja 
investeeringuid nende laevade 
moderniseerimiseks ning pakkudes lisaks 
asjakohast väljaõpet, et omandada 
kutseoskused lisategevustes, nagu 
töönduspüük, juhul kui nende rahaline 
toetus on väiksem kui töönduspüügi 
korral. Erandkorras, arvestades ka 
vajadust toetada ettevõtjaid, kes soovivad 
lahkuda kalanduse- ja 
vesiviljelusesektorist, peaks EMKF kaasa 
aitama kutsealasele ümberõppele 
väljaspool kalandussektorit, hõlmates 
ettevõtete käivitamist ja investeeringuid 
nende laevade moderniseerimiseks ning 
pakkudes lisaks asjakohast väljaõpet, et 
omandada kutseoskused asjakohases 
valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond mitmekesistamisele kaasa 
aitama, hõlmates ettevõtete käivitamist ja 
investeeringuid nende laevade 
moderniseerimiseks ning pakkudes lisaks 
asjakohast väljaõpet, et omandada 
kutseoskused asjakohases valdkonnas, mis 
ei kuulu kalandustegevuste hulka.

(35) Olles teadlik võimalustest, mida 
mitmekesistamine väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevatele kaluritele pakub, 
ning nende üliolulisest rollist rannikualade 
kogukondades, peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond kalanduse ja abitegevuse
mitmekesistamisele kaasa aitama, hõlmates 
ettevõtete käivitamist ja investeeringuid 
nende laevade moderniseerimiseks ning 
pakkudes lisaks asjakohast väljaõpet, et 
omandada kutseoskused asjakohases 
valdkonnas, mis ei kuulu muude
kalandustegevuste hulka.

Or. es

Muudatusettepanek 112
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Pardal tervise ja ohutusvajaduste 
täitmise tagamiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
investeeringuid, mis hõlmavad ohutust ja 
hügieeni pardal.

(36) Pardal tervise ja ohutusvajaduste 
täitmise tagamiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
investeeringuid, mis hõlmavad ohutust ja 
hügieeni ning elamistingimuste 
parandamist pardal.

Or. es

Muudatusettepanek 113
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38



PE494.851v02-00 16/90 AM\914639ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma 
sektori konkurentsivõimelisemaks. Sellest 
tulenevalt võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks väljaspool 
kalandustegevust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid 
ja laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust. 
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 
sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 114
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma 
sektori konkurentsivõimelisemaks. Sellest 
tulenevalt võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks väljaspool 
kalandustegevust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid
ja laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust.
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 

(38) Kutselise kalapüügi tegevuste 
juhtimissüsteemide kehtestamine peaks 
muutma sektori konkurentsivõimelisemaks. 
Seetõttu peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama mitmekesistamist ja 
töökohtade loomist ning julgustama samal 
ajal ettevõtete käivitamist, 
kalandusettevõtlusega alustamist ja
ettevõtete üleminekut.
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sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine peaks muutma
sektori konkurentsivõimelisemaks. Sellest 
tulenevalt võib tekkida vajadus uuteks 
karjäärivõimalusteks väljaspool 
kalandustegevust. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid ja 
laevade kasutuselevõttu 
merendustegevusteks, mis ei hõlma 
väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade püügitegevust.
Viimati nimetatud tegevus näib olevat 
sobiv, kuna väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavatele laevadele ei 
kehti ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid.

(38) Selleks et muuta kalandussektorit 
tuleviku sektoriks, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
mitmekesistamist ja töökohtade loomist, 
toetades ennekõike alustavaid ettevõtteid ja 
noorte kalurite ettevõtlusega alustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 116
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja toetada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete 
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 
eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus. 
Sellel eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus.

(41) Ülioluline on Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kaasata 
keskkonnaprobleemid ja toetada ühise 
kalanduspoliitika kaitsemeetmete 
rakendamist, võttes siiski arvesse 
tingimuste erinevust ühenduse vetes. Sellel 
eesmärgil on hädavajalik luua 
kaitsemeetmete piirkonnakeskne käsitlus. 
Sellel eesmärgil on hädavajalik luua 
kalanduse mitmeaastase juhtimise 
põhimõttel kaitsemeetmete 
piirkonnakeskne käsitlus, millega 
kehtestatakse prioriteetselt mitmeaastased 
kavad, mis kajastavad eri liikide 
bioloogilisi iseärasusi ja iga 
püügipiirkonna eripära.

Or. es

Muudatusettepanek 117
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Vesiviljelus toetab majanduskasvu 
ning töökohtade loomist ranniku- ja 
maapiirkondades. Seetõttu on ülioluline, et 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond oleks 
kättesaadav vesiviljelusettevõtetele, eriti 
VKEdele, ning aitaks kaasa uute 
vesiviljelusettevõtjate toomisele sellesse 
ettevõtlusvaldkonda. Vesiviljelustegevuse 
konkurentsivõime ja majandusarengu 
suurendamiseks on väga oluline ergutada 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Seetõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama uuenduslikke tegevusi ja 
ettevõtluse arendamist, pöörates erilist 
tähelepanu toiduks mittekasutatavale ja 
avamere vesiviljelusele.

(47) Vesiviljelus toetab majanduskasvu 
ning töökohtade loomist ranniku- ja 
maapiirkondades. Seetõttu on ülioluline, et 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond oleks 
kättesaadav vesiviljelusettevõtetele, eriti 
VKEdele, ning aitaks kaasa uute 
vesiviljelusettevõtjate toomisele sellesse 
ettevõtlusvaldkonda. Vesiviljelustegevuse 
konkurentsivõime ja majandusarengu 
suurendamiseks on väga oluline ergutada 
innovatsiooni ja ettevõtlust. Seetõttu peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama uuenduslikke tegevusi ja 
ettevõtluse arendamist, eelkõige ulatusliku 
vesiviljeluse alal.
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Or. es

Muudatusettepanek 118
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Uut liiki sissetulekud kombineerituna 
vesiviljelustegevustega on juba tõestanud 
oma lisandväärtust ettevõtluse 
arendamises. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama neid 
vesiviljelusest väljapoole jäävaid 
lisategevusi, nagu õngitsemisturism,
hariduslikud või keskkonnategevused.

(48) Uut liiki sissetulekud kombineerituna 
vesiviljelustegevustega on juba tõestanud 
oma lisandväärtust ettevõtluse 
arendamises. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama neid 
vesiviljelusest väljapoole jäävaid 
lisategevusi, nagu hariduslikud või 
keskkonnategevused.

Or. es

Muudatusettepanek 119
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Uut liiki sissetulekud kombineerituna 
vesiviljelustegevustega on juba tõestanud 
oma lisandväärtust ettevõtluse 
arendamises. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama neid 
vesiviljelusest väljapoole jäävaid 
lisategevusi, nagu õngitsemisturism, 
hariduslikud või keskkonnategevused.

(48) Uut liiki sissetulekud kombineerituna 
vesiviljelustegevustega on juba tõestanud 
oma lisandväärtust ettevõtluse 
arendamises. Seetõttu peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama neid 
vesiviljelusest väljapoole jäävaid 
lisategevusi, nagu õngitsemisturism, 
hariduslikud, edendus- või 
keskkonnategevused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 120
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Teine oluline vesiviljelusettevõtete 
sissetuleku suurendamise viis on toodetele 
lisandväärtuse andmine, töödeldes ja 
turustades oma tooteid ise, ning uute heade 
turustamisväljavaadetega liikide 
kasutuselevõtt ja seega toodete 
mitmekesistamine.

(49) Teine oluline vesiviljelusettevõtete 
sissetuleku suurendamise viis on toodetele 
lisandväärtuse andmine, töödeldes ja 
turustades oma tooteid ise, ning 
olemasolevate liikidega bioloogiliselt 
kokkusobivate uute heade 
turustamisväljavaadetega liikide 
kasutuselevõtt ja seega toodete 
mitmekesistamine.

Or. es

Muudatusettepanek 121
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Keskkonda säästva vesiviljeluse 
edendamiseks peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama keskkonnateadlikke 
vesiviljelustegevusi, vesiviljelusettevõtete 
ümberkujundamist keskkonnajuhtimisele 
sobivaks, auditeerimissüsteemide 
kasutamist ning üleminekut orgaanilisele
vesiviljelusele. Samamoodi peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
vesiviljelust, mis osutab erilisi 
keskkonnateenuseid.

(52) Keskkonda säästva vesiviljeluse 
edendamiseks peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama keskkonnateadlikke 
vesiviljelustegevusi, vesiviljelusettevõtete 
ümberkujundamist keskkonnajuhtimisele 
sobivaks, auditeerimissüsteemide 
kasutamist ning üleminekut ulatuslikule
vesiviljelusele. Samamoodi peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
vesiviljelust, mis osutab erilisi 
keskkonnateenuseid.

Or. es

Muudatusettepanek 122
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Tunnistades vesiviljelustegevuste 
investeerimisriski, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond panustama 
talitluspidevusse, hõlmates kalavarude 
kindlustuse kättesaadavust ja tagades seega 
tootjatele sissetuleku juhuks, kui ilmnevad 
tavatud tootmisega seotud kaod, eriti 
looduskatastroofide, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste, järskude veekvaliteedi 
muutuste, haiguste või kahjurite ning 
tootmisrajatiste hävinemise tõttu.

(54) Tunnistades vesiviljelustegevuste 
investeerimisriski, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond panustama 
talitluspidevusse, hõlmates kalavarude 
kindlustuse kättesaadavust ja tagades seega 
tootjatele sissetuleku juhuks, kui ilmnevad 
tavatud tootmisega seotud kaod, eriti 
looduskatastroofide, naftaheidete ja 
kanalisatsioonivee saneerimata jätmise 
või puuduliku saneerimise, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste, järskude veekvaliteedi 
muutuste, haiguste või kahjurite ning 
tootmisrajatiste hävinemise tõttu.

Or. es

Muudatusettepanek 123
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Kalanduspiirkondades peaks kohalikel 
vajadustel põhinev kohalik areng aitama 
kaasa uuenduslikele meetoditele, mis 
looksid majanduskasvu ja töökohti, eriti 
kalandustoodetele väärtuse lisamise ja 
kohaliku majanduse mitmekesistamise 
kaudu uute majandustegevuste, kaasa 
arvatud tegevuste suunas, mida pakuvad 
nn sinine kasv ja laialdasemad 
merendussektorid.

(56) Kalanduspiirkondades peaks kohalikel 
vajadustel põhinev kohalik areng aitama 
kaasa uuenduslikele meetoditele, mis 
looksid majanduskasvu ja töökohti, eriti 
kalandustoodetele väärtuse lisamise ja 
kohaliku majanduse mitmekesistamise 
kaudu vajaduse korral muude
majandustegevuste alal kalandussektoris.

Or. es
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Muudatusettepanek 124
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Kalanduspiirkondades peaks 
kohalikel vajadustel põhinev kohalik areng 
aitama kaasa uuenduslikele meetoditele, 
mis looksid majanduskasvu ja töökohti, 
eriti kalandustoodetele väärtuse lisamise ja 
kohaliku majanduse mitmekesistamise 
kaudu uute majandustegevuste, kaasa 
arvatud tegevuste suunas, mida pakuvad nn 
sinine kasv ja laialdasemad 
merendussektorid.

(56) Kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades
peaks kohalikel vajadustel põhinev kohalik 
areng aitama kaasa uuenduslikele 
meetoditele, mis looksid majanduskasvu ja 
töökohti, eriti kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele väärtuse lisamise ja 
kohaliku majanduse mitmekesistamise 
kaudu uute majandustegevuste, kaasa 
arvatud tegevuste suunas, mida pakuvad nn 
sinine kasv ja laialdasemad 
merendussektorid, säilitades ja 
suurendades tööhõivet ja toetades 
kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtteid 
territooriumil selleks, et säilitada rannikul 
dünaamiline primaarsektor.

Or. fr

Muudatusettepanek 125
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse 
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 

(61) Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse 
tagamiseks konkurentsiturul on oluline 
kehtestada sätted, mis toetaksid [määruse 
(EL) nr kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse kohta] rakendamist, 
nagu ka ettevõtjate turustamis- ja 
töötlemistegevust, mille eesmärk on 
maksimeerida kalandus- ja 
vesiviljelustoodete väärtust. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata nende tegevuste 
edendamisele, mis integreerivad 
tarneahelasse tootmis-, töötlemis- ja 
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turustamistegevusi. Uue tagasiheitekeelu
poliitikaga kohanemiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama ka 
soovimatu saagi töötlemist.

turustamistegevusi. Saagi ja eelkõige 
madala kaubandusliku väärtusega saagi 
väärtustamise poliitikaga kohanemiseks 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama ka madalama saagikuse korral
nende toodete töötlemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Prioriteetsus tuleks omistada 
tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele, andes 
neile toetust. Ladustusabi ning tootmis- ja 
turustamiskavade toetus tuleks järk-järgult 
kaotada, kuna seda tüüpi toetuse olulisus 
on kaotanud huvitavuse liidu vastavatele 
toodetele mõeldud turu areneva struktuuri 
ja tugevate tootjaorganisatsioonide 
kasvava tähtsuse valguses.

(62) Prioriteetsus tuleks omistada 
tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide ühendustele, andes 
neile toetust. Ladustusabi ning tootmis- ja 
turustamiskavade toetus peab jätkuma.

Or. es

Muudatusettepanek 127
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Tunnistades kasvavat konkurentsi, 
millega väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevad kalurid silmitsi seisavad, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevate kalurite ettevõtlusalgatusi, mis 

(63) Tunnistades kasvavat konkurentsi, 
millega väikesemahulise rannapüügiga 
tegelevad kalurid silmitsi seisavad, ja 
teatud kogukondade sõltuvust 
kalapüügist, peaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond toetama väikesemahulise 
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lisavad nende püütavale kalale väärtust, 
eriti püütavate kalade töötlemise või 
otseturustamise kaudu.

rannapüügiga tegelevate kalurite 
ettevõtlusalgatusi, mis lisavad nende 
püütavale kalale väärtust, eriti püütavate 
kalade töötlemise või otseturustamise 
kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 128
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Euroopa Liidu äärepoolseimate 
piirkondade kalandussektoril on raskusi, 
eelkõige teatavate kalandustoodete
turustamisega kaasnevate lisakulude tõttu, 
mis on tingitud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 349 osutatud ebasoodsatest 
eritingimustest.

(64) Euroopa Liidu äärepoolseimate
piirkondade kalandussektoril on raskusi, 
eelkõige kalandus- ja vesiviljelustoodete
tootmise, töötlemise ja turustamisega
kaasnevate lisakulude tõttu, mis on tingitud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 349 osutatud ebasoodsatest 
eritingimustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selleks et säilitada Euroopa Liidu 
äärepoolseimatest piirkondadest pärinevate 
kalandustoodete konkurentsivõimet 
võrreldes Euroopa Liidu muude 
piirkondade sarnaste toodetega, kehtestas 
Euroopa Liit alates 1992. aastast meetmed 
selliste lisakulude hüvitamiseks 
kalandussektoris. Ajavahemikul 2007–
2013 kohaldatavad meetmed on sätestatud 

(65) Selleks et säilitada Euroopa Liidu 
äärepoolseimatest piirkondadest pärinevate 
kalandus- ja vesiviljelustoodete
konkurentsivõimet võrreldes Euroopa 
Liidu muude piirkondade sarnaste 
toodetega, kehtestas Euroopa Liit alates 
1992. aastast meetmed selliste lisakulude 
hüvitamiseks kalandussektoris. 
Ajavahemikul 2007–2013 kohaldatavad 
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nõukogu määruses (EÜ) nr 791/2007. 
Alates 1. jaanuarist 2014. on tarvis jätkata 
meetmeid teatavate kalandustoodete 
turustamisel tekkivate lisakulude 
hüvitamiseks.

meetmed on sätestatud nõukogu määruses 
(EÜ) nr 791/2007. Alates 1. jaanuarist 
2014. on tarvis jätkata meetmeid teatavate 
kalandustoodete turustamisel tekkivate 
lisakulude hüvitamiseks. On vaja 
laiendada 1. jaanuari 2014. aastani 
kehtiva määrusega (EÜ) nr 791/2007 
kehtestatud toetust, et hüvitada tootmise, 
töötlemise ja turustamisega kaasnevaid 
lisakulusid kalandus- ja vesiviljeluse 
toodete eksportimisel ELi või kohalikul 
turule.

Or. fr

Muudatusettepanek 130
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(66) Arvestades erinevaid 
turustamistingimusi asjaomastes 
äärepoolseimates piirkondades, samuti 
saagikuse ja varude ning turunõudluse 
kõikumisi, peaks asjaomastele 
liikmesriikidele jääma võimalus määrata 
neile ettenähtud kogueraldise raames 
hüvituskõlblikud kalandustooted, 
maksimaalsed hüvitatavad kogused ja 
hüvitissummad.

(66) Arvestades erinevaid kalandus- ja 
vesiviljelustoodete tootmis-, töötlemis- ja 
turustamistingimusi asjaomastes 
äärepoolseimates piirkondades, samuti
saagikuse ja varude ning turunõudluse 
kõikumisi, peaks asjaomastele 
liikmesriikidele jääma võimalus määrata 
neile ettenähtud kogueraldise raames 
kindlaks lisakulude nimekiri ja
hüvituskõlblikud kalandus- ja vesiviljeluse 
tooted või tootekategooriad, maksimaalsed 
hüvitatavad kogused ja hüvitissummad.

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Liikmesriigid peaksid määrama 
hüvitissumma tasemel, mis võimaldab teha 
äärepoolseimate piirkondade ebasoodsatest 
eritingimustest ja eelkõige Euroopa 
mandriossa toodete veoga seotud kuludest 
tulenevate lisakulude asjakohast 
tasaarvestust. Ülemääraste hüvitiste 
vältimiseks peaks summa olema 
proportsionaalne hüvitatavate lisakulude 
suurusega ega tohiks mingil juhul ületada 
100 % Euroopa mandriossa vedamise ja 
muudest seonduvatest kuludest. Seepärast 
tuleks võtta arvesse ka muid lisakulude 
suurust mõjutavaid riikliku sekkumise 
viise.

(68) ) Liikmesriigid peaksid määrama 
hüvitissumma tasemel, mis võimaldab teha 
äärepoolseimate piirkondade ebasoodsatest 
eritingimustest tulenevate lisakulude
asjakohast tasaarvestust. Ülemääraste 
hüvitiste vältimiseks peaks summa olema 
proportsionaalne hüvitatavate lisakulude 
suurusega ega tohiks mingil juhul ületada 
100 % Euroopa mandriossa vedamise ja 
muudest seonduvatest kuludest. Seepärast 
tuleks võtta arvesse ka muid lisakulude 
suurust mõjutavaid riikliku sekkumise 
viise.

Or. fr

Selgitus

Abi ei tohiks piirata äärepoolseimate piirkondade vahelist kaubavahetust.

Muudatusettepanek 132
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Selleks et aidata kaasa 
äärepoolseimate piirkondade 
kalandustegevuste säilitamisele, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama kalalaeva pea- või abimootori 
väljavahetamist, uute sadamate ehitamist, 
uutes lossimiskohtades ankurdatud 
peibutuspüügivahendite või uute 
oksjonihoonete ehitamise finantseerimist 
ja hooldust. Kõige väärtuslikum 
keskkonnakaitse seisukohast ja peaks 
sisaldama üht olulist elementi nende 
vahendite valikul.
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Or. fr

Muudatusettepanek 133
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Tunnustades äärepoolseimate 
piirkondade eripära, millele viidatakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
349, ning vajadust toetada oluliselt nende 
piirkondade majandusarengut, eriti 
kalandus- ja vesiviljelustegevust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
kehtestama erisätted, oma panuse kohta 
mootori väljavahetamisse, uute sadamate, 
lossimiskohtade või oksjonihoonete 
ehitamisse, samuti ühise ressursijuhtimise 
spetsiifilistesse vahenditesse, nagu ühised 
ankurdatud peibutuspüügivahendid, mida 
kasutatakse ressursijuhtimise 
mitmeaastase kava rakendamisel.

Or. fr

Selgitus

Selle uue kava eesmärk on täpsustada, et äärepoolseimate piirkondade eripära ei väljendata 
ainult läbi POSEI programmide prisma, vaid ka määruse eelnõu muude kohandatud sätete 
kaudu, või lisades erimeetmeid (nagu peibutuspüügivahendid).

Muudatusettepanek 134
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79) Nende sektorite juhitavate teatavate 
teabesüsteemide vastastikune seos võib 
vajada sidusalt ja kooskõlas Euroopa Liidu 

(79) Nende sektorite juhitavate teatavate 
teabesüsteemide vastastikune seos võib 
vajada sidusalt ja kooskõlas Euroopa Liidu 
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toimimise lepingu sätetega oma 
rahastamismehhanismide mobiliseerimist. 
Mereala ruumiline planeerimine ja 
rannikualade integreeritud haldamine on 
merepiirkondade ning rannikualade säästva 
arengu jaoks väga olulised ning mõlemad 
aitavad kaasa ökosüsteemipõhise 
majandamise eesmärkidele ja maa-mere 
ühenduste loomisele. Need vahendid on 
olulised ka meie rannikualade, merede ja 
ookeanide eri kasutusviiside haldamiseks, 
et tagada nende säästev majandusareng 
ning stimuleerida piiriüleseid 
investeeringuid, samal ajal kui 
merestrateegia raamdirektiivi 
rakendamisega määratakse täiendavalt 
kindlaks merekeskkonnale mõju avaldava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piirid. 
Lisaks sellele on tarvis parandada teadmisi 
meremaailma kohta ning stimuleerida 
innovatsiooni, aidates kaasa ookeanide ja 
merede seisundit käsitlevate andmete 
kogumisele, tasuta jagamisele, 
korduvkasutamisele ja levitamisele.

toimimise lepingu sätetega oma 
rahastamismehhanismide mobiliseerimist. 
Mereala ruumiline planeerimine ja 
rannikualade integreeritud haldamine on 
merepiirkondade ning rannikualade säästva 
arengu jaoks väga olulised ning mõlemad 
aitavad kaasa ökosüsteemipõhise 
majandamise eesmärkidele ja maa-mere 
ühenduste loomisele. Need vahendid on 
olulised ka meie rannikualade, merede ja 
ookeanide eri kasutusviiside haldamiseks, 
et tagada nende säästev majandusareng 
ning stimuleerida piiriüleseid 
investeeringuid, samal ajal kui 
merestrateegia raamdirektiivi 
rakendamisega määratakse täiendavalt 
kindlaks merekeskkonnale mõju avaldava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piirid. 
Lisaks sellele on tarvis parandada teadmisi 
meremaailma kohta ning stimuleerida 
innovatsiooni, aidates kaasa ookeanide ja 
merede seisundit ning püügipiirkondade 
seisundit käsitlevate andmete kogumisele, 
tasuta jagamisele, korduvkasutamisele ja 
levitamisele, tehes need andmed 
kättesaadavaks lõppkasutajale ja 
avalikkusele üldiselt.

Or. es

Muudatusettepanek 135
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) EMKF peaks toetama ka säästvat 
majanduskasvu, tööhõivet, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet merendussektorites ja 
rannikupiirkondades. Eriti oluline on välja 
selgitada reguleerivad tõkked ja oskuste 
puudujäägid, mis takistavad kasvu 
tärkavates ja tulevastes merendussektorites, 
nagu ka tegevused, mis on suunatud 

(80) EMKF peaks toetama ka säästvat 
majanduskasvu, tööhõivet, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimet merendussektorites ja 
rannikupiirkondades. Eriti oluline on välja 
selgitada reguleerivad tõkked ja oskuste 
puudujäägid, mis takistavad kasvu 
tärkavates ja tulevastes merendussektorites, 
nagu ka tegevused, mis on suunatud 
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tehnoloogilisse innovatsiooni tehtavate 
investeeringute soodustamisele, mis on 
vajalikud merendusliku ja mereäärse 
rakendusega ettevõtluspotentsiaali 
suurendamiseks.

tehnoloogilisse innovatsiooni tehtavate 
investeeringute soodustamisele, mis on 
vajalikud merendusliku ja mereäärse 
rakendusega ettevõtluspotentsiaali 
suurendamiseks. Direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 6, direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4 
ja direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 
määratletud erikaitsealadel teostavad 
liikmesriigid püügitegevust ja vesiviljelust 
viisil, mis leevendaks püügitegevuse mõju 
kõnealustele erikaitsealadele. Kaitsealade 
säilitamist ja kaitset mõjutada võivaid 
intensiivvesiviljeluse projekte 
rakendatakse nendel aladel piirangutega.

Or. es

Muudatusettepanek 136
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Tehnilise abina peaks EMKF tagama 
ettevalmistava, haldusliku ja tehnilise toe 
olemasolu ning teabemeetodeid, võrkude 
loomist, hindamisi, auditeid, uuringuid ja 
teabevahetust hõlmava abi, et soodustada 
rakenduskava rakendamist ning edendada 
lihtsa ja läbipaistva rakendamise 
saavutamiseks uuenduslikke 
lähenemisviise ja tavasid. Tehniline abi 
peaks hõlmama ka Euroopa kohalike 
kalanduse tegevusrühmade võrgustiku 
loomist, mille eesmärk on suurendada 
suutlikkust, jagada teavet, vahetada 
kogemusi ja toetada koostööd kohalike 
partnerluste vahel.

(84) Tehnilise abina peaks EMKF tagama 
ettevalmistava, haldusliku ja tehnilise toe 
olemasolu ning teabemeetodeid, võrkude 
loomist, hindamisi, auditeid, uuringuid ja 
teabevahetust hõlmava abi, et soodustada 
rakenduskava rakendamist ning edendada 
lihtsa ja läbipaistva rakendamise 
saavutamiseks uuenduslikke 
lähenemisviise ja tavasid, sh 
kalandusettevõtjate ja kalurite 
organisatsioonide kasuks. Tehniline abi 
peaks hõlmama ka Euroopa kohalike 
kalanduse tegevusrühmade võrgustiku 
loomist, mille eesmärk on suurendada 
suutlikkust, jagada teavet, vahetada 
kogemusi ja toetada koostööd kohalike 
partnerluste vahel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 137
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Kulukohustuste ja maksete eeskirju 
ning korda tuleks lihtsustada, nii et oleks 
tagatud pidev rahavoog. Eelmakse 4 %
ulatuses EMKFi panusest peaks aitama 
rakenduskava rakendamist kiirendada.

(93) Kulukohustuste ja maksete eeskirju 
ning korda tuleks lihtsustada, nii et oleks 
tagatud pidev rahavoog. Eelmakse 7 %
ulatuses EMKFi panusest peaks aitama 
rakenduskava rakendamist kiirendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 138
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(98) Rakenduskava üle tuleks teostada 
järelevalvet ning seda hinnata, et 
parandada selle kvaliteeti ja 
demonstreerida selle saavutusi. Komisjon 
peaks kehtestama ühise järelevalve- ja 
hindamisraamistiku, millega muu hulgas 
tagatakse asjakohase teabe (sh 
liikmesriikidelt pärinev teave) õigeaegne 
kättesaadavus. Siinkohal tuleks kindlaks 
määrata näitajate loetelu ning komisjon 
peaks poliitika eesmärkidega seoses 
hindama ÜPP poliitika mõju.

(98) Rakenduskavade üle tuleks teostada 
järelevalvet ning seda hinnata, et 
parandada selle kvaliteeti ja 
demonstreerida selle saavutusi. Komisjon 
peaks kehtestama ühise järelevalve- ja 
hindamisraamistiku, millega muu hulgas 
tagatakse asjakohase teabe (sh 
liikmesriikidelt pärinev teave) õigeaegne 
kättesaadavus. Siinkohal tuleks kindlaks 
määrata näitajate loetelu ning komisjon 
peaks poliitika eesmärkidega seoses 
hindama ÜPP poliitika mõju.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 99
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(99) Vastutust programmi järelevalve eest 
peaksid jagama korraldusasutus ja selleks 
eesmärgiks loodud järelevalvekomisjon. 
Selles osas tuleks vastavaid kohustusi 
täpsustada. Programmi järelevalve peaks 
hõlmama komisjonile saadetava iga-aastase 
rakendamise aruande koostamist.

(99) Vastutust programmide järelevalve 
eest peaksid jagama korraldusasutus ja 
selleks eesmärgiks loodud 
järelevalvekomisjon. Selles osas tuleks 
vastavaid kohustusi täpsustada. 
Programmide järelevalve peaks hõlmama 
komisjonile saadetava iga-aastase 
rakendamise aruande koostamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 140
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 100

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(100) Rahastamisvõimalusi ja projekti 
toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavuse ja läbipaistvuse 
suurendamise eesmärgil tuleks igas 
liikmesriigis kättesaadavaks teha üks 
veebisait või veebiportaal, milles jagatakse 
teavet rakenduskava kohta ning tuuakse 
muu hulgas ära kõikide rakenduskavade 
raames toetatud ettevõtjate loend. See 
teave peaks laiemale avalikkusele ja 
ennekõike liidu maksumaksjatele andma 
mõistliku, mõõdetava ja konkreetse 
arusaama sellest, kuidas liidu rahastamist 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
raames kasutatakse. Lisaks sellele 
eesmärgile peaks asjaomaste andmete 
avaldamine täiendavalt tutvustama liidu 
rahastamise taotlemise võimalust. Siiski, 
austades täielikult andmekaitset käsitlevat 
põhiõigust ning tegutsedes kooskõlas 
Euroopa Kohtu otsusega Schecke liidetud 
kohtuasjades, ei tohi nõuda eraisikute 
nimede avaldamist.

(100) Rahastamisvõimalusi ja projekti 
toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavuse ja läbipaistvuse 
suurendamise eesmärgil tuleks igas 
liikmesriigis kättesaadavaks teha üks 
veebisait või veebiportaal, milles jagatakse 
teavet riikliku rakenduskava või 
piirkondlike rakenduskavade kohta ning 
tuuakse muu hulgas ära kõikide 
rakenduskavade raames toetatud ettevõtjate 
loend. See teave peaks laiemale 
avalikkusele ja ennekõike liidu 
maksumaksjatele andma mõistliku, 
mõõdetava ja konkreetse arusaama sellest, 
kuidas liidu rahastamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi raames 
kasutatakse. Lisaks sellele eesmärgile 
peaks asjaomaste andmete avaldamine 
täiendavalt tutvustama liidu rahastamise 
taotlemise võimalust. Siiski, austades 
täielikult andmekaitset käsitlevat 
põhiõigust ning tegutsedes kooskõlas 
Euroopa Kohtu otsusega Schecke liidetud 
kohtuasjades, ei tohi nõuda eraisikute 
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nimede avaldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 100

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(100) Rahastamisvõimalusi ja projekti 
toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavuse ja läbipaistvuse 
suurendamise eesmärgil tuleks igas 
liikmesriigis kättesaadavaks teha üks 
veebisait või veebiportaal, milles jagatakse 
teavet rakenduskava kohta ning tuuakse 
muu hulgas ära kõikide rakenduskavade 
raames toetatud ettevõtjate loend. See 
teave peaks laiemale avalikkusele ja 
ennekõike liidu maksumaksjatele andma 
mõistliku, mõõdetava ja konkreetse 
arusaama sellest, kuidas liidu rahastamist 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
raames kasutatakse. Lisaks sellele 
eesmärgile peaks asjaomaste andmete 
avaldamine täiendavalt tutvustama liidu 
rahastamise taotlemise võimalust. Siiski, 
austades täielikult andmekaitset käsitlevat 
põhiõigust ning tegutsedes kooskõlas 
Euroopa Kohtu otsusega Schecke liidetud 
kohtuasjades, ei tohi nõuda eraisikute 
nimede avaldamist.

(100) Rahastamisvõimalusi ja projekti 
toetusesaajaid käsitleva teabe 
kättesaadavuse ja läbipaistvuse 
suurendamise eesmärgil tuleks igas 
liikmesriigis kättesaadavaks teha üks 
veebisait või veebiportaal, milles jagatakse
teavet riikliku rakenduskava või 
piirkondlike rakenduskavade kohta ning 
tuuakse muu hulgas ära kõikide 
rakenduskavade raames toetatud ettevõtjate 
loend. See teave peaks laiemale 
avalikkusele ja ennekõike liidu 
maksumaksjatele andma mõistliku, 
mõõdetava ja konkreetse arusaama sellest, 
kuidas liidu rahastamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi raames 
kasutatakse. Lisaks sellele eesmärgile 
peaks asjaomaste andmete avaldamine 
täiendavalt tutvustama liidu rahastamise 
taotlemise võimalust. Siiski, austades 
täielikult andmekaitset käsitlevat 
põhiõigust ning tegutsedes kooskõlas 
Euroopa Kohtu otsusega Schecke liidetud 
kohtuasjades, ei tohi nõuda eraisikute 
nimede avaldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kalanduspiirkondade ja sisevete 
kalapüügi jätkusuutlik areng

c) kalandus- , sisevete ja 
vesiviljeluspiirkondade kalapüügi 
jätkusuutlik areng

Or. fr

Muudatusettepanek 143
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „kalanduspiirkond” − mere- või 
jõekaldaga piirkond (sh tiigid või jõesuue), 
kus märkimisväärne osa tööhõivest on 
seotud kalanduse või vesiviljelusega ja 
mille on liikmesriik sellisena määratlenud;

 „kalandus- ja vesiviljeluspiirkond” − 
mere- või jõekaldaga piirkond (sh tiigid või 
jõesuue), kus märkimisväärne osa 
tööhõivest on seotud kalanduse või 
vesiviljelusega ja mille on liikmesriik 
sellisena määratlenud;

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „kalur” − liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes tegeleb kutselise kalapüügiga kalalaeva 
pardal, või liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes ilma laeva kasutamata tegeleb 
mereorganismide kutselise püügiga;

 „kalur” − liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes tegeleb kutselise kalapüügiga kalalaeva 
pardal, või liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes ilma laeva kasutamata tegeleb 
mereorganismide kasvatamise või kutselise 
püügiga;

Or. es
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Muudatusettepanek 145
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „ühisprojektid”: ühist huvi pakkuvad 
projektid, mida rakendatavad 
kollektiivselt osalejad ise või 
organisatsioonid, kes tegutsevad tootjate 
nimel või teised liikmesriigi tunnustatud 
organisatsioonid, ning mis on suunatud 
sellele, et
a) toetada säästvalt varude majandamist 
või säilitamist;
b) edendada selektiivseid 
kalapüügitehnikaid või -vahendeid ja 
kaaspüügi vähendamist;
c) eemaldada merepõhjast kaotatud 
püügivahendid merepõhjast, et takistada 
seda, et kaotatud või hüljatud 
püügivahend edasi püüab;
d) parandada töötingimusi ja -ohutust;
e) toetada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turgude läbipaistvust, 
sealhulgas jälgitavust;
f) parandada kvaliteeti ja toidu ohutust;
g) arendada, ümber struktureerida või 
parandada vesiviljeluse piirkondi;
h) teha investeeringuid, mis on seotud 
tootmis-, töötlemis- või müügivarustuse 
või infrastruktuuriga, sealhulgas 
jäätmekäitluse tarbeks;
i) parandada erialaoskusi või arendada 
uusi koolitusmeetodeid ja -vahendeid;
j) edendada partnerlust teadlaste ja 
kalandussektoris tegutsejate vahel;
k) teha koostööd ning vahetada kogemusi 
ja parimaid tavasid selliste 
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organisatsioonide, kes edendavad meeste 
ja naiste võrdseid võimalusi, ning muude 
sidusrühmade vahel;
l) parandada kalapüügipiirkondade 
majandamist ja neile juurdepääsu 
kontrollimist, eelkõige koostades selleks 
riiklike pädevate asutuste poolt heaks 
kiidetud kohalikud majandamiskavad;
n) tugevdada kalurite ja 
põllumajandustootjate organisatsioonide 
ja tootjaorganisatsioonide sise-ja 
välissuhteid;

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „kalurite ja vesiviljelejate 
organisatsioon”: kutseorganisatsioon, 
mille liikmesriik on tunnustanud ja kes 
esindab kalandussektori huve ja kelle 
ülesanne on hallata juurdepääsu 
vahenditele ning töönduspüük ja 
vesiviljelustegevused, välja arvatud 
tootjaorganisatsioonid, nagu on 
määratletud määruses (EL) nr ... 
kalandus- ja akvakultuuri- tooteturu 
ühise korralduse kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 18



PE494.851v02-00 36/90 AM\914639ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „väikesemahuline rannapüük” − 
kalapüük kalalaevadega, mille üldpikkus 
on alla 12 meetri, mis ei kasuta veetavaid 
püüniseid ja mis on loetletud komisjoni 
30. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) 
nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku 
registri kohta;

 „väikesemahuline rannapüük” − oma 
looduslikus keskkonnas elavate 
veeorganismide varumine või mis tahes 
vahendi tahtlik kasutamine selliseks 
varumiseks või püügiks, rannikuvetes või 
mandriga külgnevates või merevetes 
füüsilisest isikust ettevõtja või perefirma 
majandatavate alla 15 meetri pikkuste 
kalalaevadega, millel kasutatakse 
selektiivseid püügivahendeid ja/või mis ei 
viibi merel üle 36 tunni;

Or. es

Muudatusettepanek 148
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „ühisprojektid”: ühist huvi pakkuvad 
meetmed, mille ulatus on laiem neist, 
mida võtavad tavaliselt eraettevõtted ja 
seega võivad abi saada kalurite 
organisatsioonid, tootjaorganisatsioonid, 
tootjaorganisatsioonide liidud ja muud 
organisatsioonid, kes esindavad üht või 
mitut kalandus- ja vesiviljelusahelat, riiki, 
riigiasutusi, teadusasutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „vesiviljelus” – veeorganismide 
kasvatamine või viljelemine võtetega, mis 
on välja töötatud kõnealuste organismide 
tootmiseks suuremas ulatuses, kui 
looduslik keskkond seda võimaldab, ning 
milles eristatakse ulatuslikku ja 
intensiivset vesiviljelust;

Or. es

Muudatusettepanek 150
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „kutselise kalapüügi 
majandamissüsteemid”: kollektiivsed 
kalapüügilitsentside jagamise või 
püügikoormuse juhtimise mehhanismid, 
mis on välja töötatud riiklikul, 
piirkondlikul, kohalikul või 
merebasseinide tasandil liikide kvoodi või 
kvoodiväliselt püügikoormuse alusel, mis 
on 12 000 või rohkem. Neid süsteeme 
rakendavad riigiasutused või kalurite 
organisatsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalanduspiirkondade tasakaalustatud ja (c) kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade
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kaasava territoriaalse arengu edendamine; tasakaalustatud ja kaasava territoriaalse 
arengu edendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse muude sektorite 
kaudu ja merendusmajanduse kasv, 
sealhulgas kliimamuutuse mõjude 
vähendamine.

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine 
merendusmajanduse sektorite kaudu ja 
merendusmajanduse kasv, sealhulgas 
kliimamuutuse mõjude vähendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 153
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) nende kalurite toetamine, kes 
puutuvad kokku püügitegevuse ajutise 
lõpetamise ja juhuslike raskustega seotud 
tsükliliste kahjudega.

Or. fr

Selgitus

EMKF peaks aitama hüvitada kaluritele püügitegevuse ajutise lõpetamise ja ettenägematutest 
sündmustest tingitud kahjude korral.
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Muudatusettepanek 154
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kalalaevastiku uuendamine ja 
moderniseerimine;

Or. fr

Selgitus

On ilmselge, et Euroopa laevastik on vananev (pooled laevad on rohkem kui 25 aastat 
vanad). See põhjustab tõsiseid probleeme ohutusega pardal ja merekeskkonna austamisega. 
Seetõttu peaks EMKF teatud rangetel tingimustel toetama laevastiku uuendamist, rahastades 
amortiseerunud laevade asendamist tänapäevaste laevadega. Nimetatud investeeringud ei 
tohiks mitte mingil juhul suurendada laevade püügivõimsust.

Muudatusettepanek 155
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalanduse, eriti väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavate laevade 
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamine;

(b) kalanduse, eriti väikesemahuliseks 
rannapüügiks kasutatavate laevade 
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamine, edendades 
inimväärset tööhõivet, milles järgitakse 
rangelt Euroopa ja rahvusvahelisi 
tööõigusnorme, nõuetekohast 
sotsiaalkaitset ja sotsiaaldialoogi;

Or. es

Muudatusettepanek 156
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelusettevõtete, eelkõige väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine;

(b) suurte vesiviljelusettevõtete, eelkõige 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime ja elujõulisuse 
suurendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 157
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale;

(a) merekeskkonnale avalduva kalanduse 
mõju miinimumini viimine ja võimaluse 
korral kõrvaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalanduse mõju vähendamine 
merekeskkonnale;

(a) kalanduse mõju vähendamine 
merekeskkonnale, soodustades 
säästvamate kalapüügivahendite 
kasutamist;

Or. es
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Muudatusettepanek 159
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. hea keskkonnaseisundi saavutamine, 
nagu on määratletud merestrateegia 
raamdirektiivis;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teaduslike teadmistega varustamine ja 
andmete kogumine;

(a) arvestades, et püügipiirkondade 
seisundi kohta on vähe teaduslikku laadi 
näitajaid, majanduslikku või sotsiaalset 
laadi näitajaid, on vaja kindlaks määrata 
ja stimuleerida keskkonna-, majandus- ja 
sotsiaalalaste teaduslike teadmiste 
hankimist ja andmete kogumist ning 
näitajate väljatöötamist;

Or. es

Muudatusettepanek 161
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul ei 
võeta vastu toetustaotlusi, mille on 
esitanud järgmised ettevõtjad:

1. Investeerimisabi on mõeldud üksnes:
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a) mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele;
b) punktis a nimetamata ettevõtetele, mille 
töötajate arv on alla 750 või käive on alla 
200 miljoni euro;
Liikmesriigid tagavad, et prioriteetsed on 
mikro- või väikeettevõtjad.
Kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul ei 
võeta vastu toetustaotlusi, mille on 
esitanud järgmised ettevõtjad:

Or. es

Muudatusettepanek 162
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute kalalaevade ehitus, kalalaevade 
tegevuse lõpetamine või nende sissevedu;

(b) kalalaevade sissevedu;

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute kalalaevade ehitus, kalalaevade 
tegevuse lõpetamine või nende sissevedu;

(b) kalalaevade sissevedu;

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) välja arvatud äärepoolseimad 
piirkonnad, uute kalalaevade ehitus;

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) püügitegevuse ajutine katkestamine; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eksperimentaalpüük; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) erandina võib EMKF rahastada 
äärepoolseimates piirkondades 
ankurdatud peibutuspüügivahendeid.

Or. fr

Seletus

Et säilitada väikesemahulise rannapüügi traditsiooniline mudel, lubatakse kasutada 
pelaagilist ressurssi, äärepoolseimates piirkondades tuleks rahastada ankurdatud 
peibutuspüügivahendeid.

Muudatusettepanek 168
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse 4 535 000 000 eurot kalanduse, 
vesiviljeluse ja V jaotise I, II ja III 
peatükkide kohaste kalanduspiirkondade 
jätkusuutlikuks arenguks.

2. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse maksimaalselt 4 170 000 000 
eurot kalanduse, vesiviljeluse ja V jaotise 
I, II ja III peatükkide kohaste 
kalanduspiirkondade jätkusuutlikuks 
arenguks.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse 477 000 000 eurot artiklis 78 
viidatud kontrolli- ja 
rakendamismeetmetele.

3. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse vähemalt 600 000 000 eurot
artiklis 78 viidatud kontrolli- ja 
rakendamismeetmetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 170
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse 358 000 000 eurot artiklis 79 
viidatud andmekogumismeetmetele.

4. Lõikes 1 viidatud vahenditest 
eraldatakse vähemalt 600 000 000 eurot
artiklis 79 viidatud 
andmekogumismeetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade osakaal 
kalalaevastikus;

iii) väikesemahuliseks rannapüügiks ja 
ulatuslikuks vesiviljeluseks kasutatavate 
laevade osakaal kalalaevastikus;

Or. es

Muudatusettepanek 172
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid koostavad ühe 
rakenduskava, et rakendada EMKFi 
kaasrahastatavaid liidu prioriteete.

1. Kõik liikmesriigid koostavad riikliku
rakenduskava või piirkondlikud 
rakenduskavad, et rakendada EMKFi 
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kaasrahastatavaid liidu prioriteete.

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid koostavad ühe 
rakenduskava, et rakendada EMKFi 
kaasrahastatavaid liidu prioriteete.

1. Kõik liikmesriigid koostavad riikliku 
rakenduskava või piirkondlikud
rakenduskavad, et rakendada EMKFi 
kaasrahastatavaid liidu prioriteete.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava juhtpõhimõtted Rakenduskavade juhtpõhimõtted

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvestavad rakenduskava 
ettevalmistamisel järgmisi juhtpõhimõtteid:

Liikmesriigid arvestavad riikliku 
rakenduskava või piirkondlike 
rakenduskavade ettevalmistamisel 
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järgmisi juhtpõhimõtteid:

Or. fr

Muudatusettepanek 176
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvestavad rakenduskava 
ettevalmistamisel järgmisi juhtpõhimõtteid:

Liikmesriigid arvestavad riikliku 
rakenduskava või piirkondlike 
rakenduskavade ettevalmistamisel 
järgmisi juhtpõhimõtteid:

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral selle määruse 
artikli 38 lõike 1 punktis d viidatud liidu 
EMKFiga seotud prioriteetides 
sisalduvate meetmete kooskõla 
NATURA 2000 prioriteetse 
tegevusraamistikega, mis on sätestatud 
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artikli 8 lõikes 4.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Catherine Bearder
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) vajaduse korral käesoleva määruse 
artikli 38 lõike 1 punktis d viidatud liidu 
EMKFiga seotud prioriteetides 
sisalduvate meetmete kooskõla NATURA 
2000 tähtsuse järjekorda pandud 
tegevuskavadega, millele on viidatud 
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ [looduslike 
elupaikade ning loodusliku taimestiku ja 
loomastiku kaitse kohta] artikli 8 lõikes 4, 
ning hea keskkonnaseisundi 
saavutamisega 2020. aastaks, nagu on 
määratletud merestrateegia
raamdirektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava sisu Rakenduskavade sisu

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava sisu Rakenduskavade sisu

Or. fr
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Muudatusettepanek 181
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 24 
viidatud koostisosadele peab 
rakenduskava sisaldama:

Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 24 
viidatud koostisosadele peavad 
rakenduskavad sisaldama:

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõestust selle kohta, et programmi on 
integreeritud asjakohane innovatsiooni, 
keskkonna käsitusviis, sealhulgas Natura 
2000 alade erivajadused ja kliimamuutuse 
mõjude vähendamine ja kohandamine;

(c) tõestust selle kohta, et programmi on 
integreeritud asjakohane innovatsiooni, 
keskkonna käsitusviis, sealhulgas Natura 
2000 alade erivajadused ja kliimamuutuse 
mõjude vähendamine ja kohandamine, 
eelkõige seoses intensiivvesiviljeluse 
võimaliku mõjuga;

Or. es

Muudatusettepanek 183
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) jätkusuutlikku arengu tingimused, 
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juhul kui tehakse valik kehtestada 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kogum, 
mis läheb kehtivast määrusest kaugemale 
ja mis pärast komisjoni kinnitamist on 
aluseks abi hüvitisele (I lisa);

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 – punkt o – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hinnang vesiviljeluse ja töötleva tööstuse 
majandusolukorra kohta;

– hinnang ulatusliku ja intensiivse
vesiviljeluse ja töötleva tööstuse 
majandusolukorra ning nende sotsiaalse ja 
majandusliku mõju kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 185
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskava sisaldab lihtsustatud ja 
lisakulude ning saamata jäänud tulu 
arvutamise meetodeid kooskõlas 
artikliga 103 või hüvitise arvutamise 
meetodit kooskõlas kriteeriumidega, mis 
on artikli 38 lõike 1 kohaselt kõigi 
algatatud tegevuste kohta kindlaks tehtud.

2. Rakenduskavad sisaldavad lihtsustatud 
ja lisakulude ning saamata jäänud tulu 
arvutamise meetodeid kooskõlas 
artikliga 103 või hüvitise arvutamise 
meetodit kooskõlas kriteeriumidega, mis 
on artikli 38 lõike 1 kohaselt kõigi 
algatatud tegevuste kohta kindlaks tehtud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 186
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rakenduskava sisaldab lihtsustatud ja 
lisakulude ning saamata jäänud tulu 
arvutamise meetodeid kooskõlas 
artikliga 103 või hüvitise arvutamise 
meetodit kooskõlas kriteeriumidega, mis 
on artikli 38 lõike 1 kohaselt kõigi 
algatatud tegevuste kohta kindlaks tehtud.

2. Rakenduskavad sisaldavad lihtsustatud 
ja lisakulude ning saamata jäänud tulu 
arvutamise meetodeid kooskõlas 
artikliga 103 või hüvitise arvutamise 
meetodit kooskõlas kriteeriumidega, mis 
on artikli 38 lõike 1 kohaselt kõigi 
algatatud tegevuste kohta kindlaks tehtud.

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks sisaldab rakenduskava kirjeldust 
erimeetmete kohta, millega edendatakse 
võrdseid võimalusi ja ennetatakse 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, religiooni või tõekspidamiste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, muu hulgas kord, millega tagatakse 
soolise perspektiivi lisamist 
rakenduskavasse ja tegevusse.

3. Lisaks sisaldavad rakenduskavad
kirjeldust erimeetmete kohta, millega 
edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse diskrimineerimist soo, rassilise 
või etnilise päritolu, religiooni või 
tõekspidamiste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, muu hulgas 
kord, millega tagatakse soolise perspektiivi 
lisamist rakenduskavasse ja tegevusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks sisaldab rakenduskava kirjeldust 
erimeetmete kohta, millega edendatakse 
võrdseid võimalusi ja ennetatakse 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, religiooni või tõekspidamiste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, muu hulgas kord, millega tagatakse 
soolise perspektiivi lisamist 
rakenduskavasse ja tegevusse.

3. Lisaks sisaldavad rakenduskavad
kirjeldust erimeetmete kohta, millega 
edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse diskrimineerimist soo, rassilise 
või etnilise päritolu, religiooni või 
tõekspidamiste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, muu hulgas 
kord, millega tagatakse soolise perspektiivi 
lisamist rakenduskavasse ja tegevusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava heakskiitmine Rakenduskavade heakskiitmine

Or. fr

Muudatusettepanek 190
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kiidab rakenduskava heaks 
rakendusakti abil.

2. Komisjon kiidab rakenduskavad heaks 
rakendusakti abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 191
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava muutmine Rakenduskavade muutmine

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kiidab rakenduskava
muutmise heaks rakendusaktide abil.

1. Komisjon kiidab rakenduskavade
muutmise heaks rakendusaktide abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
rakendamisaastale eelneva aasta 
31. oktoobriks rakenduskava muudatused, 
võttes arvesse käesoleva lõike teises lõigus 
nimetatud otsuses kehtestatud uusi 
prioriteete.

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
rakendamisaastale eelneva aasta 
31. oktoobriks rakenduskavade
muudatused, võttes arvesse käesoleva lõike 
teises lõigus nimetatud otsuses kehtestatud 
uusi prioriteete.

Or. fr

Muudatusettepanek 194
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Rannalähedase ja rannikupüügi 

tegevuskava
1. Liikmesriigid lisavad oma 
rakenduskavasse rannalähedase ja 
rannikupüügi tegevuskava. Käesoleva 
määruse ja [ühise kalanduspoliitika 
määruse] eesmärke järgides hõlmab 
nimetatud tegevuskava rannalähedase ja 
rannikupüügi arengu, konkurentsivõime 
ja jätkusuutlikkuse strateegiat.
2. Komisjon kinnitab lõikes 1 sätestatud 
tegevuskava koos rakenduskavaga 
vastavalt artiklile 21.

Or. fr

Selgitus

Rannalähedasel ja rannikupüügil on rannikualade elujõulisuse säilitamises tähtis roll. 
Seetõttu peaks EMKF toetama sellise püügitegevuse arengut, konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust. Muudatusettepanekus nähakse ette, et iga liikmesriik lisab oma 
rakenduskavale tegevuskava, milles kehtestatakse sel eesmärgil võetavad meetmed.

Muudatusettepanek 195
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on töötada välja 
või kasutusele võtta tehnika tasemega 
võrreldes uusi või oluliselt parendatud 
tooteid, uusi või parendatud protsesse, uusi 
või parendatud juhtimis- ja 

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, eeldusel, et need aitavad 
saavutada [ühise kalanduspoliitika 
määruse] artiklite 2 ja 3 eesmärke, mille 
eesmärk on töötada välja või kasutusele 
võtta tehnika tasemega võrreldes uusi või 



AM\914639ET.doc 55/90 PE494.851v02-00

ET

korraldussüsteeme. oluliselt parendatud tooteid, uusi või 
parendatud protsesse, uusi või parendatud 
juhtimis- ja korraldussüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on töötada välja 
või kasutusele võtta tehnika tasemega 
võrreldes uusi või oluliselt parendatud 
tooteid, uusi või parendatud protsesse, uusi 
või parendatud juhtimis- ja 
korraldussüsteeme.

1. Kalanduse innovatsiooni 
stimuleerimiseks võib EMKF toetada 
projekte, mille eesmärk on:

- töötada välja või kasutusele võtta tehnika 
tasemega võrreldes uusi või oluliselt 
parendatud tooteid, uusi või parendatud 
protsesse, uusi või parendatud juhtimis- ja 
korraldussüsteeme;
- soodustada teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulemuste levitamist ning 
majandus- ja kommertskasutusse võtmist.

Or. fr

Selgitus

EMKFil peab olema võimalus võtta arvesse Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke, 
eelkõige vajadust parandada tingimusi teadusuuringuteks ja tehnoloogiliseks arenguks ning 
innovatsiooniks.

Muudatusettepanek 197
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) noorte ametisseasumist, toetades 
rannapüügi väikeettevõtluse alustamist ja 
põlvkondade vahetust, eelkõige ettevõtete 
üleandmise kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Noorte ametisseasumise edendamine

1. Et tagada põlvkondade erialast 
järjepidevust, kalapüügialaste tehniliste 
teadmiste ja kogemustepagasi säilimist ja 
edasikandmist ning julgustada töökohtade 
loomist ja säilitamist kalandussektoris, 
võib EMKF panustada alla 40 aasta 
vanustele kaluritele isiklike hüvitiste 
maksmisesse. 
2. Lõike 1 kohast toetust antakse uutele 
tootjatele sektoris tingimusel, et nad:
a) omavad piisavas ulatuses erialaseid 
oskusi ja erialast pädevust;
b) loovad esimest korda mikro- või väikest 
ettevõtet ja on selle juhid;
c) esitavad äriplaani oma 
kalandustegevuse arendamiseks;
d) omavad tegevuse elluviimiseks 
vajalikke püügivõimalusi.
3. Piisavate erialaste oskuste saamiseks 
võivad sektorisse sisenevad 
kalandusettevõtted kasutada artikli 31 



AM\914639ET.doc 57/90 PE494.851v02-00

ET

lõike 1 punktis a ettenähtud toetust.

Or. fr

Muudatusettepanek 199
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Sotsiaalse kaasamise soodustamine

1. EMKF võib kalandusettevõtluse 
soodustamiseks toetada seda, et 
kalandusettevõtteid loovad uued alustavad 
ettevõtjad. Meetme eesmärk on tagada 
põlvkondade erialane järjepidevus, 
kalapüügialaste tehniliste teadmiste ja 
kogemustepagasi säilimine ja 
edasikandmine ning julgustada 
töökohtade loomist ja säilitamist 
kalandussektoris. Selleks näeb EMKF ette
(a) individuaalsed hüvitised alla 40 aasta 
vanustele kaluritele, kes suudavad 
tõendada, et nad on töötanud kalurina 
vähemalt viis aastat või et neil on 
samaväärne erialane koolitus, ning kes 
saavad osalisse või täielikku omandisse 
esimest korda kuni 12 m pikkuse ja 5–30 
aastat vana kalalaeva, mis on 
seadmestatud kalapüügiks merel. Hüvitis 
ei ületa 15 % vara soetusmaksumusest 
ega tohi olla suurem kui 50 000 EUR;
(b) tehnilise, juriidilise ja rahalise abi 
laevade projekteerimise ja ehitusega 
tegeleva ettevõtte loomiseks või selle 
tegevuse taasalustamiseks. Piisavate 
erialaste oskuste saamiseks võivad 
sektoris alustavad kalandusettevõtted 
kasutada artiklis 29 ettenähtud toetust;
(c) mentorluslepingud valdkonnas 
tegutsemist lõpetava professionaali ja 
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noore ettevõtja vahel, kes soovib ettevõtet 
üle võtta. Mentorlus puudutab teadmiste 
ja töövahendite edasiandmist 3–5-aastase 
perioodi vältel. 
2. Lõike 1 kohast toetust antakse uutele 
sektorisse tulijatele tingimusel, et nad
(a) omavad piisavas ulatuses erialaseid 
oskusi ja erialast pädevust;
(b) loovad esimest korda mikro- või 
väikest ettevõtet ja on selle juhid;
(c) esitavad äriplaani oma 
kalandustegevuse arendamiseks;
(d) omavad tegevuse elluviimiseks 
vajalikke püügilube.
3. Lõike 1 punktis c ette nähtud toetust ei 
tohi anda otsese perekondliku 
põlvnemissideme korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib kalandusvälise 
mitmekesisuse ja töökohtade loomise 
hõlbustamiseks toetada:

1. EMKF võib töökohtade loomise 
hõlbustamiseks toetada ettevõtete 
käivitamist kalandussektoris ja 
püügitegevusega seotud lisategevuste 
arendamist:

Or. fr

Selgitus

EMKFi eesmärk on pakkuda kalandussektorile struktuuritoetust, et tugevdada selle 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust. Kalanduse mitmekesistamise toetamine teistes 
sektorites on selle eesmärgiga vastuolus. Tegelikult oleks vaja hoopis julgustada ettevõtete 
käivitamist kalandussektoris, pakkudes võimalust arendada püügitegevusega seotud 
lisategevusi.



AM\914639ET.doc 59/90 PE494.851v02-00

ET

Muudatusettepanek 201
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatavate laevade moderniseerimist, et 
muuta nende sihtsotstarve 
kalandusväliseks tegevuseks.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 202
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EMKF võib panustada nende alla 
40aastaste kalurite individuaalsetesse 
hüvitistesse, kes on töötanud kalurina 
vähemalt viis aastat või kellel on 
samaväärne erialane koolitus, ning kes 
saavad esimest korda osalisse või täielikku 
omandisse rannalähedase või 
rannikupüügi laeva.

Or. fr

Selgitus

Püügitegevuste elujõulisusele kaasa aitamiseks peaks EMKF toetama seda, et noored kalurid 
saaksid endale laeva, nagu see on võimalik kehtiva EKFi raames.

Muudatusettepanek 203
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Laevastiku uuendamiseks tehtavad 

investeeringud
(1) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
võib toetada investeeringuid uutesse või 
kasutatud kalalaevadesse, et oleks 
võimalik amortiseerunud laevad 
lammutada või suunata need 
kalandusvälistesse tegevustesse.
(2) Toetust antakse kalalaevade 
omanikele.
(3) Toetusega tuleb tagada väga kõrgel 
tasemel ohutus pardal, energiatõhusus ja 
püügiseadmete selektiivsus. Toetuse 
andmise tulemusel ei tohi püügivõimsus 
suureneda.
(4) Komisjonile antakse artikli 150 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et kindlaks määrata lõikes 1 
sätestatud kalalaevade 
amortisatsioonikriteeriumid.

Or. fr

Selgitus

Ilmselge on asjaolu, et Euroopa laevastik on vananev (pooled laevad on rohkem kui 25 aastat 
vanad). See põhjustab tõsiseid probleeme seoses ohutusega pardal ja merekeskkonna 
austamisega. Seetõttu peaks EMKF teatud rangetel tingimustel toetama laevastiku 
uuendamist, rahastades amortiseerunud laevade asendamist tänapäevaste laevadega. 
Nimetatud investeeringud ei tohi mitte mingil juhul suurendada püügivõimsust.

Muudatusettepanek 204
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
ÜKP ülekantavate püügikontsessioonide 
toetamine
1. EMKF võib [ühtse kalanduspoliitika 
määruse] artikli 27 kohaste ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemide 
kehtestamiseks või muutmiseks toetada:
(a) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi loomiseks või toimimiseks 
vajalike tehniliste või haldusmeetmete 
kujundamist ja arendamist;
(b) sidusrühmade osalemist ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemide 
kujundamises ja arendamises;
(c) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide seiret ja hindamist;
(d) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide haldamist.
2. Lõike 1 punktide a, b ja c kohast toetust 
antakse ainult riiklikele asutustele. 
Käesoleva artikli lõike 1 punkti d kohast 
toetust antakse ühise kalanduspoliitika 
määruse artikli 28 lõike 4 alusel riiklikele 
asutustele, juriidilistele või füüsilistele 
isikutele või tunnustatud 
tootmisorganisatsioonidele, kes haldavad 
kokku kogutud ülekantavaid 
püügikontsessioone ühiselt.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja on ülekantavate püügikontsessioonide kehtestamise vastu. See 
säte põhjustab püügiõiguste rahaks muutmist ja ohustab rannalähedast ja rannikupüüki.

Muudatusettepanek 205
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜKP ülekantavate püügikontsessioonide 
toetamine

Toetus professionaalse kalapüügitegevuse 
haldamise süsteemi rakendamisele

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜKP ülekantavate püügikontsessioonide 
toetamine

Kalapüügivõimalusi edendavate 
süsteemide toetamine

Or. es

Muudatusettepanek 207
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib [ühtse kalanduspoliitika 
määruse] artikli 27 kohaste ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemide 
kehtestamiseks või muutmiseks toetada:

1. EMKF võib ressursside mõistliku ja 
säästva kasutuse eesmärgiga toimuva 
professionaalse kalapüügitegevuse 
haldamise süsteemide kehtestamiseks või 
muutmiseks toetada:

Or. fr

Muudatusettepanek 208
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi loomiseks või toimimiseks 
vajalike tehniliste või haldusmeetmete 
kujundamist ja arendamist;

(a) professionaalse kalapüügitegevuse 
haldamise süsteemi loomiseks või 
toimimiseks vajalike tehniliste või 
haldusmeetmete kujundamist ja 
arendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi loomiseks või toimimiseks 
vajalike tehniliste või haldusmeetmete 
kujundamist ja arendamist;

(a) selliste süsteemide loomiseks või 
toimimiseks vajalike tehniliste või 
haldusmeetmete kujundamist ja 
arendamist, mis annavad kalavarudele 
prioriteetse juurdepääsu säästvamatele 
püügioperatsioonidele;

Or. es

Muudatusettepanek 210
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sidusrühmade osalemist ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemide 
kujundamises ja arendamises;

(b) sidusrühmade osalemist püügitegevuse 
haldamise süsteemide kujundamises ja 
arendamises;

Or. fr
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Muudatusettepanek 211
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemide seiret ja hindamist;

(c) nimetatud süsteemide seiret ja 
hindamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 212
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemide haldamist.

(d) nimetatud süsteemide haldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktide a, b ja c kohast toetust 
antakse ainult riiklikele asutustele. 
Käesoleva artikli lõike 1 punkti d kohast 
toetust antakse ühise kalanduspoliitika 
määruse artikli 28 lõike 4 alusel riiklikele 
asutustele, juriidilistele või füüsilistele 
isikutele või tunnustatud 
tootmisorganisatsioonidele, kes haldavad 

2. Lõike 1 punktide a, b ja c kohast toetust 
antakse riiklikele asutustele ja 
professionaalsete kalurite liikmesriigi 
poolt tunnustatud organisatsioonidele.
Käesoleva artikli lõike 1 punkti d kohast 
toetust antakse riiklikele asutustele, 
juriidilistele või füüsilistele isikutele või 
professionaalsete kalurite tunnustatud 
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kokku kogutud ülekantavaid 
püügikontsessioone ühiselt.

organisatsioonidele, kes haldavad 
püügitegevust ühiselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud toetust antakse ainult 
riiklikele asutustele.

2. Lõikes 1 osutatud toetust antakse 
riiklikele asutustele, füüsilistele või 
juriidilistele isikutele, kalurite 
organisatsioonidele või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele, mis on seotud 
kaitsemeetmete rakendamisega ÜKP 
raamistikus.

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks
1. EMKF võib osaleda kalalaeva 
püügitegevuse alalise lõpetamise 
rahastamisel, tingimusel, et see toimub 
ühist kalanduspoliitikat käsitleva määruse 
EL nr … artiklis 9 määratletud 
mitmeaastase kava alusel. Kalalaevade 
püügitegevuse võib alaliselt lõpetada 
ainult järgmiste meetmetega:
(a) kalalaeva vanametalliks 
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lammutamine;
(b) nende kasutusele võtmine liikmesriigi 
lipu all ja ühenduses registreerituna 
tegevusteks väljaspool 
kalandusvaldkonda;
(c) nende kasutusele võtmine tehislike 
karide loomise eesmärgil. Liikmesriigid 
tagavad, et vastava tegevusega kaasneks 
keskkonnamõju hinnang.
2. Kalalaeva omanikule kalapüügi alalise 
lõpetamise eest makstav riigiabi vastab 
laeva püügivõimsusele ja vajaduse korral 
sellega seotud püügilubadele.
3. Komisjon sätestab rakendusaktiga 
käesoleva artikli rakendamise tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 b
Riigiabi kalapüügi ajutiseks peatamiseks

1. EMKF võib osaleda kalalaeva 
püügitegevuse ajutise peatamise 
rahastamisel, tingimusel, et see toimub 
ühist kalanduspoliitikat käsitleva määruse 
EL nr … artiklis 9 määratletud 
mitmeaastase kava alusel. 
2. Eraldiste või maksete tegemisel 
vastavalt käesolevale artiklile ei võeta 
arvesse kalapüügi pidevat hooajalist 
peatamist.
3. Komisjon sätestab rakendusaktiga 
käesoleva artikli rakendamise tingimused.

Or. fr



AM\914639ET.doc 67/90 PE494.851v02-00

ET

Muudatusettepanek 217
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) NATURA 2000 alade haldamine, 
taastamine ja seire kooskõlas nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta) ja kooskõlas 
nõukogu direktiiviga 82/43/EMÜ 
kehtestatud prioriteetse 
tegevusraamistikega;

(d) NATURA 2000 alade nimetamine, 
valimine ja loomine, samuti haldamine, 
taastamine ja seire kooskõlas nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta) ja kooskõlas 
nõukogu direktiiviga 82/43/EMÜ 
kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) merekaitsealade haldamine, taastamine 
ja seire eesmärgiga rakendada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 viidatud 
ruumilisi kaitsemeetmeid;

(e) merekaitsealade nimetamine, valimine 
ja loomine, samuti haldamine, taastamine 
ja seire eesmärgiga rakendada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 viidatud 
ruumilisi kaitsemeetmeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EMKF edendab teadusuuringuid 
püügitavade, püüniste, kalavarude 
hindamise ja sellise mõju valdkonnas, 
mida kalandus ökosüsteemile avaldab, 
eesmärgiga viia miinimumini või vältida 
kalanduse kahjulikku mõju mereliikidele 
ja -elupaikadele;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) põhi- või lisamootorite asendamist 
või moderniseerimist, mille eesmärk on 
vähendada saasteainete või 
kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendada 
kalalaevade tõhusust, suurendamata 
seejuures laevade püügivõimsust;

Or. fr

Selgitus

EMKF peaks toetama mootorite asendamist ja moderniseerimist. Nimetatud investeeringud ei 
tohi suurendada laevade püügivõimsust.

Muudatusettepanek 221
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetus ei aita asendada või 
moderniseerida põhi- või lisamootoreid.
Toetust antakse ainult kalalaevade 
omanikele ja samale kalalaevale ei anta 
toetust rohkem kui üks kord programmitöö 
perioodi jooksul.

2. Toetust antakse ainult kalalaevade 
omanikele ja samale kalalaevale ei anta 
toetust rohkem kui üks kord programmitöö 
perioodi jooksul.

Or. fr

Selgitus

EMKF peaks toetama mootorite asendamist ja moderniseerimist. Nimetatud investeeringud ei 
tohi suurendada laevade püügivõimsust.

Muudatusettepanek 222
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetus ei aita asendada või 
moderniseerida põhi- või lisamootoreid. 
Toetust antakse ainult kalalaevade 
omanikele ja samale kalalaevale ei anta 
toetust rohkem kui üks kord programmitöö 
perioodi jooksul.

2. Toetus ei aita asendada või 
moderniseerida põhi- või lisamootoreid, 
välja arvatud juhul, kui see parandab 
ohutustingimusi, nagu abikalalaevadel 
mereannisektoris. Toetust antakse ainult 
kalalaevade omanikele ja samale 
kalalaevale ei anta toetust rohkem kui üks 
kord programmitöö perioodi jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 223
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootekvaliteet ja soovimatu püügi 
kasutamine

Meresaaduste kvaliteet 

Or. fr

Muudatusettepanek 224
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib püütud kala kvaliteedi 
parandamiseks toetada kalalaevade pardal 
tehtavaid investeeringuid.

1. EMKF võib püütud meresaaduste 
kvaliteedi parandamiseks toetada 
kalalaevade pardal tehtavaid 
investeeringuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Madala turuväärtusega toodete 
turustamise toetamiseks võib EMKF
toetada tarbijate vähem tuntud 
meresaadustest teavitamise kampaaniaid. 

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EMKF võib soovimatu püügi paremaks 
kasutamiseks toetada kalalaevade pardal 
tehtavaid investeeringuid, et paremini ära 
kasutada kaubanduslike kalavarude 
soovimatut püüki ja suurendada vähe 
kasutust leidvate püütud kalaosade 
väärtust kooskõlas [ühise 
kalanduspoliitika määruse] artikliga 15 ja 
[määruse (EL) nr kalandus- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta] artikli 8 punktiga b.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 227
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaselt ei anta 
samale kalalaevale või samale 
toetusesaajale toetust rohkem kui üks 
kord programmitöö perioodi jooksul.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 viidatud toetust antakse üksnes 
liidu kalalaevade omanikele, kes on 

4. Lõikes 1 viidatud toetust antakse üksnes 
liidu kalalaevade omanikele, kes on 
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taotluse esitamise päevale eelneval kahel 
aastal oma laevaga merel püügiga 
tegelenud vähemalt 60 päeva.

taotluse esitamise päevale eelneval kahel 
aastal oma laevaga merel püügiga 
tegelenud vähemalt 60 päeva, välja 
arvatud siis, kui liikmesriik teeb uutele 
turuletulijatele erandi.

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 2 esitatud abi antakse tootja-
või kutseorganisatsioonidele 
ühisprojektide raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Investeerimisfondid loomahaiguste, 
saastumise, hajureostuse, 
keskkonnajuhtumite ja erakorraliste 
ilmastikutingimuste jaoks
1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
kaluritele makstakse rahalist hüvitist 
loomahaiguste puhangust, saastumisest, 
keskkonnajuhtumist, riigiasutustes 
ametlikult registreeritud hajureostusest 
või erakorralistest ilmastikutingimustest 
põhjustatud majandusliku kahju eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde. 
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EMKF võib panustada nii, et omandab 
osaluse investeerimisfondides sel 
eesmärgil, et maksta kaluritele hüvitist 
loomahaiguste puhangu, saastumise, 
hajureostuse, keskkonnajuhtumite ja 
erakorralistest ilmastikutingimuste 
põhjustatud majandusliku kahju eest.
2. Selles artiklis kasutatakse järgmisi 
termineid:
(a) „investeerimisfondid”: riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteemi sellesse kuuluvate kalurite 
kindlustamiseks, mille kaudu makstakse 
hüvitisi kaluritele, keda mõjutavad 
loomahaiguste puhangu, saastumise, 
keskkonnajuhtumite, riigiasutustes 
ametlikult registreeritud hajureostuse või 
erakorralistest ilmastikutingimuste 
põhjustatud majanduslik kahju.
(b) „keskkonnajuhtum”: konkreetne 
reostus, saastumine või 
keskkonnakvaliteedi halvenemine, mis on 
seotud konkreetse sündmusega ja on 
piiratud geograafilise ulatusega. See ei 
hõlma üldiseid keskkonnaohte, mis ei ole 
seotud konkreetse sündmusega, näiteks 
kliimamuutust.
(c) riigiasutustes ametlikult registreeritud 
hajureostus: liikmesriigi riigiasutustes 
ametlikult registreeritud mis tahes 
saastumine, mille allikat ei ole võimalik 
sel ajal kindlaks määrata, ning millel on 
loendamatu arv saastumispunkte suurel 
levialal 
(d) „erakorralised ilmastikutingimused”: 
tegevuste elluviimiseks ebasoodne 
ilmastikunähtus või sellest tulenev 
loodusõnnetus. 

3. Komisjon näeb rakendusaktiga ette 
tingimused käesoleva artikli ellu 
viimiseks.

Or. fr
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Selgitus

Tehakse ettepanek luua kalatööstusele võimalus osaleda investeerimisfondide loomises 
vastavalt EAFRD määruse eelnõus esitatule.

Muudatusettepanek 231
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib lossitud toodete kvaliteedi 
suurendamiseks, energiatõhususe 
tõstmiseks, keskkonnakaitsele 
kaasaaitamiseks või ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks toetada 
investeeringuid kalasadamate 
infrastruktuuridesse või 
lossimiskohtadesse, sealhulgas 
investeeringud jäätmete ja mereprahi 
kogumise struktuuridesse.

1. EMKF võib toetada investeeringuid 
kalasadamate infrastruktuuridesse, 
lossimiskohtadesse ja kalaturgudesse. 
Investeeringud peavad eelkõige olema 
seotud järgmisega:

(a) lossitud toodete kvaliteedi ja värskuse
parandamine;
(b) lossimis-, töötlemis-, ladustamis- ja 
enampakkumisel müügi tingimuste 
parandamine;
(c) meetmed soovimatu püügi 
vähendamiseks ja meetmed 
kaubanduslike kalavarude soovimatu 
püügi paremaks ära kasutamiseks nende 
lossimiskohas ja vähe kasutust leidvate 
kalaosade väärtuse suurendamiseks;
(d) energiatõhususe tõstmine;
(e) keskkonnakaitsele kaasa aitamine, 
eelkõige jäätmete ja mereprahi kogumine, 
ladustamine ja käitlemine;
(f) ohutuse ja töötingimuste parandamine;
(g) kütuse, jää, vee ja elektriga 
varustamisega;
(h) varustuse hooldus või kalalaevade 
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remont;
(i) kaide ehitamine, moderniseerimine ja 
laiendamine, mille eesmärk on parandada
ohutust lossimisel ja laadimisel;
(j) kalapüügitegevuse elektrooniline 
haldus;
(k) kalasadamate, lossimiskohtade ja 
kalaturgude võrkude loomine.

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku laiendada EMKFi investeeringuid sadamates, et võtta arvesse 
nende strateegilist rolli püügitegevuse ja rannikualade konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
jaoks.

Muudatusettepanek 232
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 a
Abi püügitegevuse ajutiseks 

katkestamiseks
1) EMKF võib toetada püügitegevuse 
ajutise katkestamise toetusmeetmete 
rahastamist kalurite ja kalalaevade 
omanike kasuks järgmistel juhtudel:
(a) [ühise kalanduspoliitika määruse] 
artiklis 9 määratletud mitmeaastase kava 
raamistikus;
(b) [ühise kalanduspoliitika määruse] 
artiklis 13 osutatud komisjoni poolt 
vastuvõetud erakorraliste meetmete 
rakendamise korral;
(c) [ühise kalanduspoliitika määruse] 
kohaselt määratletud bioloogilise 
taastumise perioodi korral;
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(d) mootorite asendamise ajal artiklis 39 
osutatud meetmete rakendamise korral.
2) Eraldiste või maksete tegemisel 
vastavalt käesolevale artiklile ei võeta 
arvesse kalapüügi pidevat hooajalist 
peatamist.
3) Komisjonile antakse artikli 150 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada käesoleva 
määruse rakendusviisid.

Or. fr

Selgitus

EMKF peaks toetama kalureid, kes puutuvad kokku püügitegevuse ajutise lõpetamisega, 
eelkõige erakorraliste meetmete rakendamise või bioloogilise taastumise perioodi korral 
põhimääruse raamistikus.

Muudatusettepanek 233
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib suure kasvupotentsiaaliga 
vesiviljelusvormide edendamiseks toetada 
investeeringuid avamere vesiviljelusesse 
või toiduks mittekasutatavasse 
vesiviljelusse.

1. EMKF võib suure kasvupotentsiaaliga 
vesiviljelusvormide edendamiseks toetada 
investeeringuid avamere vesiviljelusesse 
või toiduks mittekasutatavasse 
vesiviljelusse. Avamere vesiviljeluse puhul 
tunnistatakse viljeluspiirkondadeks 
sisevetest väljaspool asuvaid lähtejoontega 
piiritletud piirkondi, mis on reserveeritud 
ulatusliku vesiviljeluse, väikesemahulise 
rannapüügi ja karpide püügi jaoks;

Or. es

Muudatusettepanek 234
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vesiviljeluse arendamiseks kõige 
sobivamate alade kindlakstegemine ja 
kaardistamine ning juhul kui seda 
kohaldatakse, siis mereala ruumilise 
planeerimise protsesside arvestamine;

(a) vesiviljeluse arendamiseks kõige 
sobivamate alade kindlakstegemine ja 
kaardistamine ning juhul kui seda 
kohaldatakse, siis mereala ruumilise 
planeerimise protsesside arvestamine, 
säilitades traditsiooniliseks ulatuslikuks 
viljeluseks kasutatavad 
kasvatuspiirkonnad, määrates praegused 
tootmispiirkonnad ja ümbritseva 
kaitseruumi;

Or. es

Muudatusettepanek 235
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib ettevõtluse soodustamiseks 
vesiviljeluses toetada vesiviljelusettevõtete 
loomist uute alustavate ettevõtjate poolt.

1. EMKF võib ettevõtluse soodustamiseks 
vesiviljeluses toetada vesiviljelusettevõtete 
loomist väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate poolt, toetades eelkõige 
ulatuslikku vesiviljelust.

Or. es

Muudatusettepanek 236
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada [määruse (EL) nr 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 

1. EMKF toetab [määruse (EL) nr 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
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korralduse kohta] artiklis 32 viidatud 
tootmis- ja turustuskavade ettevalmistamist 
ja rakendamist.

korralduse kohta] artiklis 32 viidatud 
tootmis- ja turustuskavade ettevalmistamist 
ja rakendamist.

Or. fr

Selgitus

Tootmis- ja turundusplaanide ettevalmistamine ja rakendamine on ühise turukorralduse 
peamised meetmed, mis apelleerivad EMKFi toetusele.

Muudatusettepanek 237
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2014. aastal 1 % välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Meelevaldset osalusmäära pakkuvate abistamisviiside ja -tingimuste vähenemine on 
ebapiisav turu ja ressursside problemaatikas. Tuleks uuest läbi mõelda ladustusabi
mehhanismid vaadates paralleelselt ühise kalanduspoliitika eesmärke ja rakendamise 
ajakavasid, olgu tegemist kas maksimaalse jätkusuutliku saagikusega või vette tagasi lastud 
jäätmete vähendamisega.

Muudatusettepanek 238
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2015. aastal 0,8 % välja jäetud

Or. fr



AM\914639ET.doc 79/90 PE494.851v02-00

ET

Selgitus

Idem

Muudatusettepanek 239
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2016. aastal 0,6 % välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Idem

Muudatusettepanek 240
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c – taane 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2017. aastal 0,4 % välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Idem

Muudatusettepanek 241
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt c – taane 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2018. aastal 0,2 % välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Idem

Muudatusettepanek 242
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 2019. aastaks lõpetatakse lõikes 1 
viidatud toetuse maksmine.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Meelevaldset osalusmäära pakkuvate abistamisviiside ja -tingimuste vähenemine on 
ebapiisav turu ja ressursside problemaatikas. Tuleks uuest läbi mõelda ladustusabi
mehhanismid vaadates paralleelselt ühise kalanduspoliitika eesmärke ja rakendamise 
ajakavasid, olgu tegemist kas maksimaalse jätkusuutliku saagikusega või vette tagasi lastud 
jäätmete vähendamisega.

Muudatusettepanek 243
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada järgmiste toodete 
turuleviimise tingimusi:

(a) parandada järgmiste toodete 
turuleviimise tingimusi, eriti seoses 
üleminekuga maksimaalsele 
jätkusuutlikule saagikusele:
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Or. fr

Muudatusettepanek 244
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) üleliigsed või vähe püütud liigid; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 245
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) tooteid, mille varud on 
ebaregulaarsed;

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soovimatu püük, mis lossitakse 
kooskõlas [ühise kalanduspoliitika 
määruse] artikliga 15 ja [määruse (EL) nr 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 

välja jäetud
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korralduse kohta] artikli 8 lõike b teise 
taandega;

Or. fr

Selgitus

Kogu püügi lossimine ei kujuta endast reaalset lahendust vette tagasi lastud jäätmete 
probleemile ja ei ole asjakohane siinkohal mainimiseks. Ainus alternatiiv kogu püügi 
lossimisele on edendada selektiivsete püügivahendite arendamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek 247
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud toetust antakse üksnes 
[määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted]] IV jaotisega 
ettenähtud rahastamisvahendite kaudu.

2. Lõikes 1 viidatud toetust võib anda 
sealhulgas [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted]] IV jaotisega 
ettenähtud rahastamisvahendite kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 248
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada hüvituskava, mis 
kehtestatakse nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 791/2007 Assooride, Madeira, Kanaari 
saarte ning Prantsuse departemangude 
Guajaana ja Réunioni teatavate 
kalandustoodete turustamisel tekkivate 
lisakulude kohta.

1. EMKF võib toetada äärepoolseimate 
piirkondade kalandus-ja
vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja 
ELi turul või kohalikul turul ekspordi 
turustamise käigus tekkivate lisakulude 
hüvituskava.

Or. fr
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Muudatusettepanek 249
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab lõikes 
1 viidatud piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks toetuskõlblike toodete koguse.

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab lõikes 
1 viidatud piirkondade kohta 
toetuskõlblike kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu või 
tootekategooriad ja määrab kindlaks 
toodete maksimaalsed kogused ja hüvitise 
summa igale liikmesriigile antava 
kogueraldise piires.

Or. fr

Muudatusettepanek 250
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab lõikes 
1 viidatud piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks toetuskõlblike toodete koguse.

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
partnerluses piirkondlike pädevate 
asutustega lõikes 1 viidatud piirkondade 
kohta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
loetelu ning määrab kindlaks 
toetuskõlblike toodete koguse.

Or. pt

Muudatusettepanek 251
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab lõikes 
1 viidatud piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks toetuskõlblike toodete koguse.

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
konsulteerides pädevate asutuste ja 
piirkondlike kalandusorganisatsioonidega
valitud lõikes 1 viidatud piirkondade kohta 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete loetelu 
ning määrab kindlaks toetuskõlblike 
toodete koguse.

Or. fr

Muudatusettepanek 252
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) saadud ebaseadusliku, teatamata 
jäetud või reguleerimata kalapüügiga.

Or. pt

Muudatusettepanek 253
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 73 a
Käitaja

1. Hüvitist makstakse käitajatele, kes 
tegutsevad kalapüügi ja vesiviljelusega 
asjaomastes regioonides.
2. Asjaomased liikmesriigid võtavad 
meetmeid, et tagada hüvitist saavate 
ettevõtjate majanduslik elujõulisus.
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Or. pt

Muudatusettepanek 254
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomased liikmesriigid esitavad 
komisjonile iga asjaomase regiooni kohta
hüvituskava, sealhulgas artiklis 73 viidatud 
loetelu ja kogused, artiklis 74 viidatud 
hüvitise suuruse ja artiklis 108 sätestatud 
pädeva asutuse.

1. Asjaomased liikmesriigid esitavad 
partnerluses piirkondlike pädevate 
asutustega komisjonile iga asjaomase 
regiooni kohta hüvituskava, sealhulgas 
artiklis 73 viidatud loetelu ja kogused, 
artiklis 74 viidatud hüvitise suuruse ja 
artiklis 108 sätestatud pädeva asutuse.

Or. pt

Muudatusettepanek 255
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 a
Kohandamine

Selleks et võtta arvesse muutuvaid 
tingimusi, võivad asjaomased 
liikmesriigid partnerluses piirkondlike 
pädevate asutustega kohandada artikli 73 
lõikes 2 osutatud loetelu ja koguseid, 
samuti artiklis 74 ettenähtud hüvitise 
suurust.

Or. pt

Muudatusettepanek 256
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 75 a
Äärepoolseimate piirkondade suhtes 

võetud erimeetmed
Arvestades äärepoolseimate piirkondade 
kalandus- ja vesiviljelus tegevuste eripära, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 349 ning asjaolu, et
äärepoolseimad piirkonnad on osa 
kalandus jõgikonnast ja keskkonnast, mis 
on täiesti erinevad Mandri-Euroopa 
omadest, võib EMKF:
1. Toetada pea- või abimootori 
asendamisega üksnes liidu kalalaevade 
omanikke, kelle laevad teostasid merel 
kalastustegevust vähemalt 60 päeva kestel 
taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 
kahe aasta jooksul.
2. Toetada käesoleva määruse artikli 38 
alusel peibutuspüügivahendite soetamist 
ja hooldamist, mida ankurdatakse ja 
hallatakse ühiselt mitmeaastase kava 
raames.
3. Toetada erandina käesoleva määruse 
artikli 41 lõikest 4 uute sadamate, uute 
lossimiskohtade või uute kalaturgude 
ehitamist.
4. Toetada starditoetuse võimaldamist 
noortele kaluritele, sealhulgas uute 
laevade ehitamiseks. 
5. Toetada turvavarustuse, sealhulgas 
kohustusliku varustuse soetamist.
6. Toetada meetmeid, mida EMKF ei ole 
ette näinud ja mis võimaldavad võtta 
arvesse äärepoolseimate piirkondade 
eripära, nagu on sätestatud artiklis 349 
ELTL.

Or. fr
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Selgitus
Et võtta arvesse äärmiste merepiirkondade spetsialistide eripära ja taotlusi ning paremaks 
loetavuseks tehakse ettepanek koondada ühte artiklisse neile omased meetmed või meetmed, 
mille suhtes kohaldatakse erandit.

Muudatusettepanek 257
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV a JAOTIS – Meetmed, mida 
rahastatakse koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames
IV a peatükk – Integreeritud 
merenduspoliitikat puudutavad meetmed 
eelarve täitmise raames koostöös 
liikmesriikidega 
Artiklis 72 a näeb EMKF ette võimaluse
1. suurendada kalatööstuse ja vesiviljeluse 
spetsialistide osalust, et viia ellu 
integreeritud merenduspoliitikat.
On abikõlblikud järgmisteks 
ülesanneteks:
a) tegevus- või vesiviljeluspiirkondade 
kaardistamine
b) püügi-või vesiviljelustegevuste sotsiaal-
majanduslik hinnang 
c) osalemine konsultatsiooniprotsessides
d) juhtimismeetodite testimine
e) piiriülene või riikidevaheline koostöö 
kaluriorganisatsioonide vahel, sealhulgas 
kolmandate riikide organisatsioonid
2. Toetada mereala ruumilise 
planeerimise ja rannikualade 
integreeritud haldamise ellu viimist, 
edendades
a) ettevõtjate võrgustiku piirkondlikke või 
kohalikke lähenemisviise 
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b) pilootmeetmeid, sealhulgas meresaaste 
ja -sõiduohutuse ennetamise ja võitluse 
valdkondades.

Or. fr

Selgitus

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats 
membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Muudatusettepanek 258
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fa) g) ühise strateegilise raamistiku 
ühissätete CSF määruse [... / ...]artikli 51 
kohast tehnilist abi

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et rakenduskava 
jaoks on kehtestatud haldus- ja 
kontrollsüsteemid, mis tagavad ülesannete 
selge jaotuse ja eraldamise 
korraldusasutuse, makseasutuse ning 

Liikmesriigid tagavad, et rakenduskava 
jaoks on kehtestatud haldus- ja 
kontrollsüsteemid, mis tagavad ülesannete 
selge jaotuse ja eraldamise 
korraldusasutuse, makseasutuse ning 
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sertifitseerimisasutuse vahel. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu programmi jooksul.

sertifitseerimisasutuse vahel. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu riikliku programmi või 
piirkondlike programmide jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad rakenduskava 
jaoks järgmised asutused:

1. Liikmesriigid määravad koostöös 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega 
ning kalandus- ja vesiviljelussektori 
esindajatega riigi rakenduskava või 
piirkondlike programmide jaoks järgmised 
asutused:

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldusasutus, kes võib olla kas 
eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline 
isik, kes tegutseb riigi ja piirkonna tasandil, 
või vastutab liikmesriik seda ülesannet 
täites ise asjaomase programmi juhtimise 
eest;

(a) korraldusasutus, kes võib olla kas 
eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline 
isik, kes tegutseb riigi ja piirkonna tasandil, 
või vastutab liikmesriik või piirkond seda 
ülesannet täites ise asjaomase programmi 
juhtimise eest;

Or. es
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Muudatusettepanek 262
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
 III lisa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr


