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Tarkistus 93
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 
kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 
2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 
188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 
artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 
kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 
2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 
188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 
artiklan 2 kohdan, 195 artiklan 2 kohdan ja 
349 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Oikeudellisen johdonmukaisuuden vuoksi lisätään SEUT-sopimuksen 349 artikla asetuksen 
oikeusperustaan. Poikkeussäännökset ovat täysin perusteltuja SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa esitettyjen erityispiirteiden, erityisesti EU:n merialueista erillisiin 
merialueisiin kuulumisen vuoksi.

Tarkistus 94
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 
kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 
2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 
188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 
artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 
kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 
2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 
188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 
artiklan 2 kohdan, 195 artiklan 2 kohdan ja 
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349 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 95
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n 
tuki, joka ulottuu meren ja makean veden 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, 
hoitoon ja hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos 
kyseistä toimintaa harjoitetaan 
jäsenvaltioiden alueella tai unionin vesillä, 
myös kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivien ja niissä rekisteröityjen 
kalastusalusten toimesta, tai jos sitä 
harjoittavat unionin kalastusalukset tai 
jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion 
ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen 
huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n 
tuki, joka ulottuu meren ja makean veden 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, 
hoitoon ja hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos 
kyseistä toimintaa harjoitetaan 
jäsenvaltioiden alueella tai unionin vesillä 
tai jos sitä harjoittavat unionin 
kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

Or. fr

Perustelu

Kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai niissä rekisteröityjen kalastusalusten
sisällyttäminen ei vaikuta soveltuvalta unionin tukien myöntämisessä ja valvonnassa.

Tarkistus 96
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a) EMKR:ssä olisi otettava huomioon 
syrjäisimpien alueiden erityistilanne ja 
SEUT-sopimuksen 349 artiklan 
täysimääräinen tunnustaminen. 
Syrjäisimpien alueiden sijainti ja 
kalastusalan erikoislaatuisuus näillä 
alueilla edellyttävät, että yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja siihen liittyviä 
rahastoja ja erityisesti EMKR:ää on 
voitava mukauttaa ja niiden on voitava 
mukautua näiden muusta Euroopan 
unionista huomattavasti poikkeavien 
alueiden erikoislaatuisuuteen, rajoituksiin 
ja realiteetteihin. Tämän vuoksi niiden 
osalta voidaan hyväksyä erityisiä 
poikkeustoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 97
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille.

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä rannikoilla 
ja sisämaassa sijaitsevien 
kalastusyhteisöjen työllisyyden ja 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
säilyttämiseen ja lisäämiseen.
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Or. es

Tarkistus 98
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista
muille meritalouden aloille.

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastus- ja vesiviljely-
yhteisöjen kasvu- ja työllisyyspotentiaali ja 
edistämällä kalastustoimintojen 
monipuolistamista.

Or. fr

Perustelu

1) #pour la traduction de « core priorities », il est proposé de parler de priorités essentielles 
plutôt que de priorités absolues 2) Kalastustoimintojen ja vesiviljelyn monipuolistaminen 
edistää osaltaan taloudellisten toimijoiden kestokyvyn lisäämistä.

Tarkistus 99
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 
YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 
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Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 
työllisyyspotentiaali ja edistämällä 
kalastustoimintojen monipuolistamista 
muille meritalouden aloille.

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista, on tarpeen keskittyä 
rajoitettuun määrään keskeisiä 
prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 
vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 
resurssitehokkaan kalastuksen ja 
vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 
ja alueellisen koheesion lisäämiseen 
vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 
sijaitsevien kalastus- ja vesiviljely-
yhteisöjen kasvu- ja työllisyyspotentiaali ja 
edistämällä kalastus- ja 
vesiviljelytoimintojen monipuolistamista.

Or. fr

Tarkistus 100
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla luodaan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 
ympäristöedellytykset. Lisäksi sen avulla 
olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 
tavoitteena on taata, että kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnalla luodaan 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 
ympäristöedellytykset ja taloudellisen ja 
sosiaalisen kehittymisen edellytykset. 
Lisäksi sen avulla olisi voitava parantaa 
tuottavuutta, helpottaa kohtuullisen 
elintason saavuttamista kalastusalalla ja 
edistää markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. fr

Tarkistus 101
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisen kalastuspolitiikan ja 
yhdennetyn meripolitiikan menojen 
rahoittamisen yhdestä rahastosta eli 
EMKR:stä olisi vastattava 
yksinkertaistamisen sekä kyseisten 
politiikkojen yhtenäistämisen tarpeeseen. 
Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavan hallinnoinnin laajentamisen 
yhteisiin markkinajärjestelyihin, 
syrjäisimmille alueille maksettavat 
korvaukset, valvonta ja tiedonkeruutoimet 
mukaan lukien, pitäisi edelleen edistää 
yksinkertaistamista ja vähentää niin 
komission kuin jäsenvaltioiden 
hallinnollista rasitusta sekä lisätä 
myönnettävän tuen johdonmukaisuutta ja 
tehokkuutta.

(11) Yhteisen kalastuspolitiikan ja 
yhdennetyn meripolitiikan menojen 
rahoittamisen yhdestä rahastosta eli 
EMKR:stä olisi vastattava 
yksinkertaistamisen sekä kyseisten 
politiikkojen yhtenäistämisen tarpeeseen. 
Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavan hallinnoinnin laajentamisen 
yhteisiin markkinajärjestelyihin, 
syrjäisimmille alueille maksettavat 
korvaukset, valvonta ja tiedonkeruutoimet 
sekä yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanon täydentävät välineet
mukaan lukien, pitäisi edelleen edistää 
yksinkertaistamista ja vähentää niin 
komission kuin jäsenvaltioiden 
hallinnollista rasitusta sekä lisätä 
myönnettävän tuen johdonmukaisuutta ja 
tehokkuutta.

Or. fr

Perustelu

Osa yhdennetyn meripolitiikan välineistä on sisällytettävä yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin toimenpiteisiin, jotta voidaan ottaa osaa sen operatiiviseen täytäntöönpanoon 
unionin jäsenvaltioissa.

Tarkistus 102
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan ja 
yhdennetyn meripolitiikan menot olisi 
rahoitettava unionin talousarviosta yhden 
rahaston eli EMKR:n kautta joko suoraan 
tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan ja 
yhdennetyn meripolitiikan menot olisi 
rahoitettava unionin talousarviosta yhden 
rahaston eli EMKR:n kautta joko suoraan 
tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
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toteutettavan hallinnoinnin puitteissa. 
Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia ei 
pitäisi soveltaa ainoastaan toimenpiteisiin, 
joilla tuetaan kalastusta, vesiviljelyä tai 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita, vaan myös yhteisiin 
markkinajärjestelyihin sekä syrjäisimmille 
alueille maksettaviin korvauksiin sekä 
valvonta- ja tiedonkeruutoimiin. Suoraa 
hallinnointia olisi sovellettava tieteelliseen 
neuvontaan, alueellisille kalastusjärjestöille 
maksettaviin vapaaehtoisiin 
rahoitusosuuksiin, neuvoa-antaviin 
toimikuntiin ja yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanotoimiin. Olisi täsmennettävä 
toimenpiteet, joita EMKR:stä voidaan 
rahoittaa.

toteutettavan hallinnoinnin puitteissa. 
Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia ei 
pitäisi soveltaa ainoastaan toimenpiteisiin, 
joilla tuetaan kalastusta, vesiviljelyä tai 
paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita, vaan myös yhteisiin 
markkinajärjestelyihin sekä syrjäisimmille 
alueille maksettaviin korvauksiin sekä 
valvonta- ja tiedonkeruutoimiin ja 
yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanon täydentäviin välineisiin. 
Suoraa hallinnointia olisi sovellettava 
tieteelliseen neuvontaan, alueellisille 
kalastusjärjestöille maksettaviin 
vapaaehtoisiin rahoitusosuuksiin, neuvoa-
antaviin toimikuntiin ja yhdennetyn 
meripolitiikan täytäntöönpanotoimiin. Olisi 
täsmennettävä toimenpiteet, joita 
EMKR:stä voidaan rahoittaa.

Or. fr

Tarkistus 103
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä 
olisi pyrittävä edistämään viimeksi 
mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon 
saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden 
välistä kumppanuutta olisi lujitettava 
erityyppisten kumppanien osallistumista 
koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin 
huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset 
valtuudet. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten ja
vähemmistöryhmien asianmukaisen 
edustuksen varmistamiseen. Tämä 
kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia 
ja muita viranomaisia sekä muita asiaan 
kuuluvia elimiä, mukaan lukien 

(22) Unionin toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä 
olisi pyrittävä edistämään viimeksi 
mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon 
saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden 
välistä kumppanuutta olisi lujitettava 
erityyppisten kumppanien osallistumista 
koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin 
huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset 
valtuudet. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten ja 
vähemmistöryhmien asianmukaisen 
edustuksen varmistamiseen. Tämä 
kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia 
ja muita viranomaisia sekä muita asiaan 
kuuluvia elimiä, mukaan lukien 
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ympäristöasioista sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä muut 
toimivaltaiset elimet. Asianomaiset 
kumppanit olisi otettava mukaan 
kumppanuussopimusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

ympäristöasioista sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet kaikilla 
hallintotasoilla sekä muut toimivaltaiset 
elimet. Asianomaiset kumppanit olisi 
otettava mukaan kumppanuussopimusten 
valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. es

Tarkistus 104
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan 
yhtenäisen toimintaohjelman muodossa 
jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 
mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 
päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin 
jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi 
toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi 
täsmennettävä strategia EMKR:ää 
koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
koheesiopolitiikkaa.

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava jäsenvaltiota koskevan 
toimintaohjelman tai alueellisen 
toimenpideohjelman muodossa 
jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 
mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 
päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin 
jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi 
toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi 
täsmennettävä strategia EMKR:ää 
koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
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koheesiopolitiikkaa.

Or. fr

Tarkistus 105
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava kutakin jäsenvaltiota 
koskevan yhtenäisen toimintaohjelman 
muodossa jäsenvaltion kansallisten 
rakenteiden mukaisesti. 
Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisen kauden. Kunkin jäsenvaltion 
olisi valmisteltava yksi toimintaohjelma. 
Kussakin ohjelmassa olisi täsmennettävä 
strategia EMKR:ää koskeviin unionin 
prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
koheesiopolitiikkaa.

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 
mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 
kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 
tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 
toteutettava kansallisen tai alueellisen
toimintaohjelman muodossa jäsenvaltion 
kansallisten rakenteiden mukaisesti. 
Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisen kauden. Kunkin jäsenvaltion 
olisi valmisteltava yksi kansallinen
toimintaohjelma tai alueellisia 
toimintaohjelmia. Kussakin ohjelmassa 
olisi täsmennettävä strategia EMKR:ää 
koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
toimenpiteiden valinta. 
Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 
prioriteettien mukaista kansalliseen 
toimintaympäristöön mukautettuna ja 
täydennettävä muita unionin 
toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 
kehittämispolitiikkaa ja 
koheesiopolitiikkaa.

Or. fr

Perustelu

Yksi yhtenäinen toimintaohjelma ei ole mahdollinen, koska monissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa on erilaisia kalastusalueita.
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Tarkistus 106
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 
merellä tapahtuvan toiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä 
yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 
niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 
merellä tapahtuvan toiminnan 
kilpailukyvyn ja taloudellisen 
tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 
koulutusta, nuorten ottamista mukaan,
tutkijoiden ja kalastajien välistä 
yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 
levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 
auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 
tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

Or. fr

Perustelu

EMKR:stä olisi voitava tukea sukupolvenvaihdosta tukemalla nuorten ottamista mukaan, jotta 
voidaan edistää osaltaan yhteisen strategiakehyksen tavoitteita kalastus- ja vesiviljelyalan 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Mukautetaan vastaavasti 31 ja 31 a artiklaa.

Tarkistus 107
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ottaen huomioon pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien 
vähäinen osallistuminen sosiaaliseen 
vuoropuheluun EMKR:stä olisi tuettava 
organisaatioita, jotka edistävät kyseistä 
vuoropuhelua sopivilla foorumeilla.

(34) Ottaen huomioon tarve lisätä
pienimuotoista rannikkokalastusta ja muita 
kalastustyyppejä harjoittavien kalastajien 
osallistumista sosiaaliseen vuoropuheluun 
EMKR:stä olisi tuettava organisaatioita, 
jotka edistävät kyseistä vuoropuhelua 
sopivilla foorumeilla.

Or. fr
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Perustelu

Asianmukaisen edustuksen tarve sosiaalisessa vuoropuhelussa koskee kaikkia eurooppalaisia 
kalastajia. Laaja-alaista lähestymistapa on välttämätön.

Tarkistus 108
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Ottaen huomioon pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien 
vähäinen osallistuminen sosiaaliseen 
vuoropuheluun EMKR:stä olisi tuettava 
organisaatioita, jotka edistävät kyseistä 
vuoropuhelua sopivilla foorumeilla.

(34) Ottaen huomioon pienimuotoista 
rannikkokalastusta ja laajaperäistä 
vesiviljelyä harjoittavien kalastajien 
vähäinen osallistuminen sosiaaliseen 
vuoropuheluun EMKR:stä olisi tuettava 
organisaatioita, jotka edistävät kyseistä 
vuoropuhelua sopivilla foorumeilla ja 
vahvistavat alan etujen puolustamista 
kaikilla tasoilla, niin EU:n ja valtioiden 
kuin paikallis- ja aluetasolla.

Or. es

Tarkistus 109
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita ammatillinen monipuolistaminen 
sellaisena kuin se määritetään 
3 artiklassa tarjoaa pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittaville 
kalastajille, sekä näiden merkittävä asema 
rannikkoyhteisöissä EMKR:stä olisi 
tuettava näiden toiminnan
monipuolistamista rahoittamalla yritysten 
perustamista ja investointeja tällaisten 
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pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja
kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.

kalastajien aluksiin tehtäviin 
jälkiasennuksiin sellaisen asiaankuuluvan 
koulutuksen lisäksi, jolla pyritään 
saavuttamaan asianmukaisia ammatillisia 
taitoja.

Or. fr

Perustelu

Ammatillinen monipuolisuus kalastustoiminnassa on mahdollisuus, jota unionissa tuetaan 
liian vähän, vaikka se mahdollistaisi yrityksille vahvistaa liikevaihtoaan sekä edistää 
tasapainoista resurssien hallintaa, vaikka ne pysyisivätkin täysimääräisesti kalastusalan 
taloudellisina toimijoina. Kriisitilanteessa monipuolistaminen tarjoaa yrityksille kiistatonta 
kestokykyä markkinoihin tai resursseihin liittyvien vaihteluiden tilanteessa.

Tarkistus 110
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja 
kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja 
ammattikalastusta täydentävässä 
toiminnassa, kunhan siitä saatava 
taloudellinen tulo on ammattikalastuksen 
harjoittamisesta saatavaa tuloa 
vähäisempää. Poikkeuksellisesti ja ottaen 
lisäksi huomioon tarpeen tukea toimijoita, 
jotka haluavat poistua kalastus- ja 
vesiviljelyalalta EMKR:stä olisi tuettava 
uudelleenkouluttautumista näiden alojen 
ulkopuolelle rahoittamalla yritysten 
perustamista ja investointeja tällaisten 
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kalastajien aluksiin tehtäviin 
jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia 
taitoja kyseisillä aloilla.

Or. fr

Tarkistus 111
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja 
kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, 
joita monipuolistaminen tarjoaa 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaville kalastajille, sekä näiden 
merkittävä asema rannikkoyhteisöissä 
EMKR:stä olisi tuettava 
kalastustoiminnan ja avustavien 
toimintojen monipuolistamista 
rahoittamalla yritysten perustamista ja 
investointeja tällaisten kalastajien aluksiin 
tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen 
asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla 
pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja 
muun kalastustoiminnan ulkopuolisilla 
aloilla.

Or. es

Tarkistus 112
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 
terveys- ja turvallisuustarpeisiin 

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 
terveys- ja turvallisuustarpeisiin 
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vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 
ja hygieniaoloihin aluksilla.

vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 
ja hygieniaoloihin sekä asumisolojen 
parantamiseen aluksilla.

Or. es

Tarkistus 113
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. 
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava 
monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä erityisesti 
tukemalla yritysten perustamista ja 
alusten siirtämistä pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen ulkopuoliseen 
merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä 
viimeinen toiminto vaikuttaa 
asianmukaiselta, sillä pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavat 
kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 114
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. 
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista 
kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla
yritysten perustamista ja alusten 
siirtämistä pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen ulkopuoliseen 
merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä 
viimeinen toiminto vaikuttaa 
asianmukaiselta, sillä pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavat 
kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien
soveltamisalaan.

(38) Ammattikalastuksen toimien 
hallinnointia koskevien järjestelmien 
käyttöönoton pitäisi lisätä tämän alan 
kilpailukykyä. EMKR:stä olisi sen vuoksi 
tuettava monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä ja rohkaistava 
samalla yritysten perustamiseen, 
kalastusalalle siirtymiseen ja yritysten 
omistuksen siirtämiseen.

Or. fr

Tarkistus 115
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskevien järjestelmien käyttöönoton 
pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä.
Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 
kalastustoiminnan ulkopuolisille 
työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 
olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista 
kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 
yritysten perustamista ja alusten 
siirtämistä pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen ulkopuoliseen 
merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä 

(38) Jotta kalastuksesta tulisi 
tulevaisuuden ala, EMKR:stä olisi tuettava 
monipuolistamista ja työpaikkojen 
luomista kalastusyhteisöissä erityisesti 
tukemalla yritysten perustamista ja 
nuorten siirtymistä kalastusalalle.
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viimeinen toiminto vaikuttaa 
asianmukaiselta, sillä pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavat 
kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
soveltamisalaan.

Or. fr

Tarkistus 116
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista 
ottaen kuitenkin huomioon unionin 
vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 
varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa.

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 
ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista 
ottaen kuitenkin huomioon unionin 
vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 
varten on tärkeää laatia 
säilyttämistoimenpiteille alueellinen 
lähestymistapa soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden 
päähän ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri lajien 
biologiset erityispiirteet ja eri kalastusten 
erityispiirteet huomioon ottavien 
monivuotisten suunnitelmien laadinta.

Or. es

Tarkistus 117
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja (47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja 
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rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi 
on ehdottoman tärkeää, että EMKR on 
vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-
yritysten, käytettävissä ja auttaa tuomaan 
alalle uusia vesiviljelyn harjoittajia. 
Vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja 
taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava innovatiivisia toimia ja 
yritystoiminnan kehittämistä, erityisesti
non food- ja offshore-vesiviljelyä.

rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi 
on ehdottoman tärkeää, että EMKR on 
vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-
yritysten, käytettävissä ja auttaa tuomaan 
alalle uusia vesiviljelyn harjoittajia. 
Vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja 
taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 
on välttämätöntä edistää innovointia ja 
yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 
tuettava erityisesti laajaperäisen 
vesiviljelyn alalla toteuttavia innovatiivisia 
toimia ja yritystoiminnan kehittämistä.

Or. es

Tarkistus 118
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet 
tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen 
vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä 
vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä 
toimintoja, kuten ongintamatkailua sekä
koulutus- tai ympäristötoimintoja.

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet 
tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen 
vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä 
vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä 
toimintoja, kuten koulutus- tai 
ympäristötoimintoja.

Or. es

Tarkistus 119
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet 
tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen 

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet 
tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa 
yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen 
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vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä 
vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä 
toimintoja, kuten ongintamatkailua sekä 
koulutus- tai ympäristötoimintoja.

vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä 
vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä 
toimintoja, kuten ongintamatkailua sekä 
koulutus-, kampanjointi- tai 
ympäristötoimintoja.

Or. fr

Tarkistus 120
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Toinen tärkeä keino, jonka avulla 
vesiviljely-yritykset voivat kasvattaa 
tulojaan, on lisätä niiden omien tuotteiden 
arvoa jalostamalla ja pitämällä niitä kaupan 
sekä ottamalla tuotantoon uusia lajeja, 
joiden markkinanäkymät ovat hyvät, ja 
monipuolistamalla tällä tavoin tuotantoaan.

(49) Toinen tärkeä keino, jonka avulla 
vesiviljely-yritykset voivat kasvattaa 
tulojaan, on lisätä niiden omien tuotteiden 
arvoa jalostamalla ja pitämällä niitä kaupan 
sekä ottamalla tuotantoon uusia nykyisten 
lajien kanssa biologisesti yhteensopivia
lajeja, joiden markkinanäkymät ovat hyvät, 
ja monipuolistamalla tällä tavoin 
tuotantoaan.

Or. es

Tarkistus 121
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 
tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 
huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, 
vesiviljely-yritysten siirtymistä 
ympäristöasioiden hallintaan, 
auditointijärjestelmien käyttöä sekä 
siirtymistä luonnonmukaiseen

(52) Ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 
tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 
huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, 
vesiviljely-yritysten siirtymistä 
ympäristöasioiden hallintaan, 
auditointijärjestelmien käyttöä sekä 
siirtymistä laajaperäiseen vesiviljelyyn. 
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vesiviljelyyn. Samassa hengessä 
EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä 
ympäristöpalveluja tarjoavaa vesiviljelyä.

Samassa hengessä EMKR:stä olisi tuettava 
myös erityisiä ympäristöpalveluja tarjoavaa 
vesiviljelyä.

Or. es

Tarkistus 122
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Ottaen huomioon 
vesiviljelytoimintaan tehtäviin 
investointeihin liittyvä riski EMKR:n olisi 
edistettävä yritysturvallisuutta tarjoamalla 
mahdollisuus kannalle otettaviin 
vakuutuksiin ja turvaamalla tällä tavoin 
tuottajien tulot sellaisten epätavallisten 
tuotannonmenetysten tapauksessa, jotka 
johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, 
epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä 
vedenlaadun muutoksista, taudeista tai 
tuholaisvahingoista ja tuotantolaitosten 
tuhoutumisesta.

(54) Ottaen huomioon 
vesiviljelytoimintaan tehtäviin 
investointeihin liittyvä riski EMKR:n olisi 
edistettävä yritysturvallisuutta tarjoamalla 
mahdollisuus kannalle otettaviin 
vakuutuksiin ja turvaamalla tällä tavoin 
tuottajien tulot sellaisten epätavallisten 
tuotannonmenetysten tapauksessa, jotka 
johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, 
öljyvuodoista ja jäteveden integroidun 
puhdistuksen puuttumisesta tai 
puutteellisuudesta, epäsuotuisista 
sääoloista, äkillisistä vedenlaadun 
muutoksista, taudeista tai 
tuholaisvahingoista ja tuotantolaitosten 
tuhoutumisesta.

Or. es

Tarkistus 123
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa 
paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi edistettävä 

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa 
paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi edistettävä 
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innovatiivisia lähestymistapoja, jotka 
luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti 
lisäämällä kalastustuotteiden arvoa ja 
monipuolistamalla paikallista taloutta kohti 
uusia elinkeinoja, mukaan lukien ns. 
sinisen kasvun ja laajempien merialojen 
tarjoamat elinkeinot.

innovatiivisia lähestymistapoja, jotka 
luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti 
lisäämällä kalastustuotteiden arvoa ja 
monipuolistamalla paikallista taloutta 
tarvittaessa kohti muita kalastusalan 
elinkeinoja.

Or. es

Tarkistus 124
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa 
paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi edistettävä 
innovatiivisia lähestymistapoja, jotka 
luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti 
lisäämällä kalastustuotteiden arvoa ja 
monipuolistamalla paikallista taloutta kohti 
uusia elinkeinoja, mukaan lukien ns. 
sinisen kasvun ja laajempien merialojen 
tarjoamat elinkeinot.

(56) Kalastus- ja vesiviljelyalueilla
toteutettavissa paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa olisi edistettävä 
innovatiivisia lähestymistapoja, jotka 
luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti 
lisäämällä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden
arvoa ja monipuolistamalla paikallista 
taloutta kohti uusia elinkeinoja, mukaan 
lukien ns. sinisen kasvun ja laajempien 
merialojen tarjoamat elinkeinot, samalla 
kun ylläpidetään ja vahvistetaan alueen 
työllisyyttä sekä kalastus- ja 
vesiviljelyalan yrityksiä tavoitteena 
säilyttää rannikkoalan dynaaminen 
alkutuotanto.

Or. fr

Tarkistus 125
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. 
Uuteen poisheittämisen kieltävään
politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä 
olisi tuettava myös tahattomien saaliiden 
jalostusta.

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 
vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 
kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 
tuen myöntämistä koskevat säännökset, 
jotka koskevat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 
pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 
joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 
yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 
tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. 
Uuteen saaliin ja erityisesti heikon 
kaupallisen arvon saaliiden arvon 
lisäämisen politiikkaan mukautumiseksi 
EMKR:stä olisi tuettava myös heikon 
arvon saaliiden jalostusta.

Or. fr

Tarkistus 126
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 
liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 
niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa 
ja kaupan pitämistä koskeviin 
suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi 
asteittain lakkautettava, sillä tällainen 
tuki on menettänyt merkitystään ottaen 
huomioon tämänkaltaisia tuotteita 
koskevien unionin markkinoiden 
muuttuva rakenne ja vahvojen 
tuottajajärjestöjen kasvava merkitys.

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 
liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 
niille tukea. Varastointitukea sekä 
tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin 
suunnitelmiin myönnettävää tukea olisi 
jatkettava.
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Or. es

Tarkistus 127
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Ottaen huomioon lisääntynyt kilpailu, 
johon pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavat kalastajat joutuvat vastaamaan, 
EMKR:stä olisi tuettava pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien 
yritysaloitteita, jotka lisäävät heidän 
pyytämiensä kalojen arvoa erityisesti 
niiden jalostuksen tai suoramyynnin avulla.

(63) Ottaen huomioon lisääntynyt kilpailu, 
johon pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavat kalastajat joutuvat vastaamaan, 
sekä tiettyjen rannikkoyhteisöjen 
riippuvuus kalastuksesta EMKR:stä olisi 
tuettava pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien kalastajien yritysaloitteita, 
jotka lisäävät heidän pyytämiensä kalojen 
arvoa erityisesti niiden jalostuksen tai 
suoramyynnin avulla.

Or. es

Tarkistus 128
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Euroopan unionin syrjäisimmillä 
alueilla harjoitettava kalastustoiminta on 
vaikeuksissa erityisesti eräiden
kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 
aiheutuvien sellaisten lisäkustannusten 
vuoksi, jotka johtuvat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 
artiklassa tunnustetuista erityisistä 
haitoista.

(64) Euroopan unionin syrjäisimmillä 
alueilla harjoitettava kalastustoiminta on 
vaikeuksissa erityisesti kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuotannossa, 
jalostuksessa ja kaupan pitämisessä 
aiheutuvien sellaisten lisäkustannusten 
vuoksi, jotka johtuvat Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 
artiklassa tunnustetuista erityisistä 
haitoista.

Or. fr
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Tarkistus 129
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Säilyttääkseen Euroopan unionin 
syrjäisimmiltä alueilta tulevien eräiden 
kalastustuotteiden kilpailukyvyn muilta 
Euroopan unionin alueilta tuleviin 
vastaaviin tuotteisiin verrattuna Euroopan 
unioni otti vuonna 1992 käyttöön 
toimenpiteitä asiaan liittyvien kalastusalan 
lisäkustannusten tasoittamiseksi. Kaudella 
2007–2013 sovellettavat toimenpiteet 
vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 791/2007. Tukea on tarpeen myöntää 
edelleen eräiden kalastustuotteiden kaupan 
pitämisestä aiheutuvien lisäkustannusten 
korvaamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 
alkaen.

(65) Säilyttääkseen Euroopan unionin 
syrjäisimmiltä alueilta tulevien eräiden 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotteiden 
kilpailukyvyn muilta Euroopan unionin 
alueilta tuleviin vastaaviin tuotteisiin 
verrattuna Euroopan unioni otti vuonna 
1992 käyttöön toimenpiteitä asiaan 
liittyvien kalastusalan lisäkustannusten 
tasoittamiseksi. Kaudella 2007–2013 
sovellettavat toimenpiteet vahvistetaan 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 791/2007. 
Tukea on tarpeen myöntää edelleen eräiden 
kalastustuotteiden kaupan pitämisestä 
aiheutuvien lisäkustannusten 
korvaamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 
alkaen. On laajennettava neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 791/2007 nojalla 
myönnettävää tukea 1. tammikuuta 2014 
alkaen tuotantoa, jalostusta ja kaupan 
pitämistä haittaavien lisäkustannusten 
korvaamiseen kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden viennissä yhteisön 
markkinoille tai paikallisilla 
markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 130
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Kyseisten syrjäisimpien alueiden (66) Kyseisten syrjäisimpien alueiden 
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erilaisten kaupan pitämisen edellytysten 
sekä saaliiden, kantojen ja markkinoiden 
kysynnän vaihteluiden vuoksi olisi 
jätettävä asianomaisten jäsenvaltioiden 
tehtäväksi määritellä korvauskelpoiset 
kalastustuotteet, niiden enimmäismäärät ja 
korvausmäärät jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen rajoissa.

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erilaisten 
tuotannon, jalostuksen ja kaupan 
pitämisen edellytysten sekä saaliiden, 
kantojen ja markkinoiden kysynnän 
vaihteluiden vuoksi olisi jätettävä 
asianomaisten jäsenvaltioiden tehtäväksi 
määritellä korvauskelpoiset kalastus- ja 
vesiviljelytuotteet tai tuoteryhmät, niiden 
enimmäismäärät ja korvausmäärät 
jäsenvaltiokohtaisten 
kokonaismäärärahojen rajoissa.

Or. fr

Tarkistus 131
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa 
syrjäisimpien alueiden erityishaitoista 
johtuvien ja erityisesti tuotteiden 
kuljettamisesta Manner-Eurooppaan 
aiheutuvien lisäkustannusten
asianmukaisen korvaamisen. Liiallisten 
korvausten välttämiseksi määrän olisi 
oltava oikeassa suhteessa tuella 
korvattaviin lisäkustannuksiin, eikä sen 
pitäisi missään tapauksessa ylittää 100:aa 
prosenttia Manner-Eurooppaan 
kuljettamisesta aiheutuvista ja muista 
siihen liittyvistä kustannuksista. Tätä 
tarkoitusta varten määrässä olisi otettava 
huomioon myös muut julkisen tuen lajit, 
joilla on vaikutusta lisäkustannusten 
tasoon.

(68) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa 
syrjäisimpien alueiden erityishaitoista 
johtuvien lisäkustannusten asianmukaisen 
korvaamisen. Liiallisten korvausten 
välttämiseksi määrän olisi oltava oikeassa 
suhteessa tuella korvattaviin 
lisäkustannuksiin, eikä sen pitäisi missään 
tapauksessa ylittää 100:aa prosenttia 
Manner-Eurooppaan kuljettamisesta 
aiheutuvista ja muista siihen liittyvistä 
kustannuksista. Tätä tarkoitusta varten 
määrässä olisi otettava huomioon myös 
muut julkisen tuen lajit, joilla on vaikutusta 
lisäkustannusten tasoon.

Or. fr

Perustelu

Tuki ei saisi rajoittaa syrjäisten alueiden välistä kauppaa.
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Tarkistus 132
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a) Kalastustoiminnan säilyttämiseksi 
syrjäisimmillä alueilla EMKR:n olisi
osaltaan edistettävä kalastusaluksen 
pääkoneen tai apukoneiden korvaamista, 
uusien satamien rakentamista, kalojen 
yhteenkokoamiseen käytettävien 
ankkuroitujen laitteiden rakentamisen ja 
ylläpidon rahoittamista uusissa 
purkupaikoissa tai uusissa 
huutokauppahalleissa. Ympäristön 
suojelun lisäarvon on oltava merkittävä 
osatekijä rahoituskohteiden valinnassa.

Or. fr

Tarkistus 133
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a) Ottaen huomioon SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut 
syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja 
näiden alueiden talouskehityksen ja 
erityisesti kalastus- ja vesiviljelytoimien 
tukemisen ensisijaisuuden EMKR:ssä 
olisi säädettävä erityissäännöksistä, jotka 
koskevat sen tukiosuutta koneiden 
korvaamisessa, uusien satamien, uusien 
purkupaikkojen tai huutokauppahallien 
rakentamisessa sekä resurssien 
kollektiivisen kollektiivisessa 
hallinnoinnissa käytettävissä 
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erityisvälineissä, kuten kollektiivisten 
kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien 
ankkuroitujen laitteiden rakentamisessa 
kalavarojen hoitoa koskevan 
monivuotisen suunnitelman 
soveltamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Johdonto-osan uudella kappaleella pyritään täsmentämään, että syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteiden tarkasteluun ei riitä pelkästään POSEI-ohjelma vaan myös muita 
asetusehdotuksen säännöksiä on mukautettava, siis lisättävä erityistoimenpiteitä (kuten 
yhteenkokoamiseen käytettävät välineet).

Tarkistus 134
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 79 kappale

Komission teksti Tarkistus

(79) Eräiden kyseisillä aloilla käytössä 
olevien tietojärjestelmien yhteenliittäminen 
saattaa edellyttää niiden omien 
rahoitusmekanismien johdonmukaista ja 
perussopimuksen määräysten mukaista 
käyttöönottoa. Merten aluesuunnittelu ja 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito ovat olennaisen tärkeitä meri- ja 
rannikkoalueiden kestävän kehityksen 
kannalta, ja ne molemmat edistävät 
ekosysteemipohjaista hallinnointia ja maa-
ja meriyhteyksien kehittämistä koskevien 
tavoitteiden toteutumista. Nämä välineet 
ovat tärkeitä myös EU:n rannikoiden, 
merten ja valtamerten erilaisten 
käyttötarkoitusten hallitsemiseksi, niiden 
kestävän taloudellisen kehityksen 
mahdollistamiseksi ja rajat ylittävien 
investointien edistämiseksi, kun taas 
meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon 
myötä määritellään tarkemmin 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 

(79) Eräiden kyseisillä aloilla käytössä 
olevien tietojärjestelmien yhteenliittäminen 
saattaa edellyttää niiden omien 
rahoitusmekanismien johdonmukaista ja 
perussopimuksen määräysten mukaista 
käyttöönottoa. Merten aluesuunnittelu ja 
rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja 
hoito ovat olennaisen tärkeitä meri- ja 
rannikkoalueiden kestävän kehityksen 
kannalta, ja ne molemmat edistävät 
ekosysteemipohjaista hallinnointia ja maa-
ja meriyhteyksien kehittämistä koskevien 
tavoitteiden toteutumista. Nämä välineet 
ovat tärkeitä myös EU:n rannikoiden, 
merten ja valtamerten erilaisten 
käyttötarkoitusten hallitsemiseksi, niiden 
kestävän taloudellisen kehityksen 
mahdollistamiseksi ja rajat ylittävien 
investointien edistämiseksi, kun taas 
meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon 
myötä määritellään tarkemmin 
meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
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toiminnan kestävän kehityksen rajat. 
Lisäksi on tarpeen parantaa 
meriympäristöä koskevaa tietämystä ja 
edistää innovointia helpottamalla 
valtamerten ja merten tilaa koskevien 
tietojen kokoamista, vapaata jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä.

toiminnan kestävän kehityksen rajat.
Lisäksi on tarpeen parantaa 
meriympäristöä koskevaa tietämystä ja 
edistää innovointia helpottamalla 
valtamerten ja merten sekä kalastuksen 
tilaa koskevien tietojen kokoamista, 
vapaata jakamista, uudelleenkäyttöä ja 
levittämistä sekä asettamalla ne 
loppukäyttäjien ja suuren yleisön 
saataville.

Or. es

Tarkistus 135
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 
kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja 
rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää 
tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen 
puutteet, jotka hidastavat kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
kasvua, sekä toimet, joilla pyritään 
edistämään mereen ja merenkulkuun 
liittyvien sovellusten 
liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 
tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja.

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 
kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 
innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja 
rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää 
tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen 
puutteet, jotka hidastavat kehittymässä 
olevien ja tulevien merielinkeinojen 
kasvua, sekä toimet, joilla pyritään 
edistämään mereen ja merenkulkuun 
liittyvien sovellusten 
liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 
tarvittavia teknologiseen innovointiin 
tehtäviä investointeja. Direktiivin 
92/43/ETY 6 artiklan, direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklan ja direktiivin 
2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan 
mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava kalastus-
ja vesiviljelytoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään tästä toiminnasta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia. Suojelualueilla on 
rajoitettava suojelua mahdollisesti 
haittaavien voimaperäisten 
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vesiviljelyhankkeiden rakentamista.

Or. es

Tarkistus 136
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) EMKR:stä olisi myönnettävä teknisen 
avun muodossa valmistelu-, hallinnollista 
ja teknistä tukea sekä tukea 
tiedotustoimiin, verkottumiseen, 
arviointeihin, tarkastuksiin selvityksiin ja 
kokemusten vaihtoon, joilla helpotetaan 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja 
edistetään innovatiivisia lähestymistapoja 
ja käytänteitä sekä yksinkertaista ja avointa 
täytäntöönpanoa. Tekniseen apuun olisi 
kuuluttava myös sellaisen paikallisten 
kalastusalan toimintaryhmien 
eurooppalaisen verkoston perustaminen, 
jonka tarkoituksena on valmiuksien 
kehittäminen, tiedon levittäminen, 
kokemusten vaihtaminen sekä paikallisten 
kumppanuuksien välisen yhteistyön 
tukeminen.

(84) EMKR:stä olisi myönnettävä teknisen 
avun muodossa valmistelu-, hallinnollista 
ja teknistä tukea sekä tukea 
tiedotustoimiin, verkottumiseen, 
arviointeihin, tarkastuksiin, selvityksiin ja 
kokemusten vaihtoon, joilla helpotetaan 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja 
edistetään innovatiivisia lähestymistapoja 
ja käytänteitä sekä yksinkertaista ja avointa 
täytäntöönpanoa, ja sitä olisi myönnettävä 
myös toimijoille ja kalastajajärjestöille. 
Tekniseen apuun olisi kuuluttava myös 
sellaisen paikallisten kalastusalan 
toimintaryhmien eurooppalaisen verkoston 
perustaminen, jonka tarkoituksena on 
valmiuksien kehittäminen, tiedon 
levittäminen, kokemusten vaihtaminen 
sekä paikallisten kumppanuuksien välisen 
yhteistyön tukeminen.

Or. fr

Tarkistus 137
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Maksusitoumuksia ja maksuja 
koskevia sääntöjä ja menettelyitä olisi 

(93) Maksusitoumuksia ja maksuja 
koskevia sääntöjä ja menettelyitä olisi 
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yksinkertaistettava säännöllisen 
kassavirran varmistamiseksi. EMKR:stä 
maksettavan neljän prosentin
ennakkomaksun pitäisi vauhdittaa 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa.

yksinkertaistettava säännöllisen 
kassavirran varmistamiseksi. EMKR:stä 
maksettavan seitsemän prosentin
ennakkomaksun pitäisi vauhdittaa 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa.

Or. fr

Tarkistus 138
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 98 kappale

Komission teksti Tarkistus

(98) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun 
parantamiseksi ja sen saavutusten 
osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. 
Komission olisi luotava yhteinen seuranta-
ja arviointikehys varmistaen muun muassa, 
että asiaa koskevat tiedot ovat käytettävissä 
oikeaan aikaan. Tässä yhteydessä olisi 
vahvistettava luettelo indikaattoreista, ja 
komission olisi arvioitava EMKR-
politiikan vaikutuksia suhteessa 
erityistavoitteisiin.

(98) Toimintaohjelmia olisi niiden laadun 
parantamiseksi ja niiden saavutusten 
osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. 
Komission olisi luotava yhteinen seuranta-
ja arviointikehys varmistaen muun muassa, 
että asiaa koskevat tiedot ovat käytettävissä 
oikeaan aikaan. Tässä yhteydessä olisi 
vahvistettava luettelo indikaattoreista, ja 
komission olisi arvioitava EMKR-
politiikan vaikutuksia suhteessa 
erityistavoitteisiin.

Or. fr

Tarkistus 139
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 99 kappale

Komission teksti Tarkistus

(99) Vastuu ohjelman seurannasta olisi 
jaettava hallintoviranomaisen ja tätä 
tarkoitusta varten perustetun 
seurantakomitean kesken. Vastuunjako 
olisi tätä varten täsmennettävä. Ohjelman
seurantaan olisi sisällyttävä komissiolle 

(99) Vastuu ohjelmien seurannasta olisi 
jaettava hallintoviranomaisen ja tätä 
tarkoitusta varten perustetun 
seurantakomitean kesken. Vastuunjako 
olisi tätä varten täsmennettävä. Ohjelmien
seurantaan olisi sisällyttävä komissiolle 
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toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen laatiminen.

toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen laatiminen.

Or. fr

Tarkistus 140
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 100 kappale

Komission teksti Tarkistus

(100) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa 
toimintaohjelmasta, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimintaohjelmasta tuetaan. Näiden tietojen 
pohjalta suuren yleisön ja erityisesti 
unionin veronmaksajien olisi saatava 
kohtuullinen, todellinen ja konkreettinen 
käsitys siitä, miten unionin varoja 
käytetään EMKR:n puitteissa. Tämän 
tavoitteen lisäksi asiaa koskevien tietojen 
julkaisemisen olisi palveltava tavoitetta, 
joka liittyy unionin rahoituksen hakemista 
koskevien mahdollisuuksien tekemiseen 
entistä tunnetuimmiksi. Tietosuojaa 
koskevan perusoikeuden kunnioittamiseksi 
kaikilta osin ja unionin tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa (Schecke) antaman 
tuomion mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan 
edellyttää luonnollisten henkilöiden nimien 
julkaisemista.

(100) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa 
kansallisesta toimintaohjelmasta tai 
alueellisista toimintaohjelmista, mukaan 
lukien luettelot toimista, joita kustakin 
toimintaohjelmasta tuetaan. Näiden tietojen 
pohjalta suuren yleisön ja erityisesti 
unionin veronmaksajien olisi saatava 
kohtuullinen, todellinen ja konkreettinen 
käsitys siitä, miten unionin varoja 
käytetään EMKR:n puitteissa. Tämän 
tavoitteen lisäksi asiaa koskevien tietojen 
julkaisemisen olisi palveltava tavoitetta, 
joka liittyy unionin rahoituksen hakemista 
koskevien mahdollisuuksien tekemiseen 
entistä tunnetuimmiksi. Tietosuojaa 
koskevan perusoikeuden kunnioittamiseksi 
kaikilta osin ja unionin tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa (Schecke) antaman 
tuomion mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan 
edellyttää luonnollisten henkilöiden nimien 
julkaisemista.

Or. fr

Tarkistus 141
Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 100 kappale

Komission teksti Tarkistus

(100) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa 
toimintaohjelmasta, mukaan lukien 
luettelot toimista, joita kustakin 
toimintaohjelmasta tuetaan. Näiden tietojen 
pohjalta suuren yleisön ja erityisesti 
unionin veronmaksajien olisi saatava 
kohtuullinen, todellinen ja konkreettinen 
käsitys siitä, miten unionin varoja 
käytetään EMKR:n puitteissa. Tämän 
tavoitteen lisäksi asiaa koskevien tietojen 
julkaisemisen olisi palveltava tavoitetta, 
joka liittyy unionin rahoituksen hakemista 
koskevien mahdollisuuksien tekemiseen 
entistä tunnetuimmiksi. Tietosuojaa 
koskevan perusoikeuden kunnioittamiseksi 
kaikilta osin ja unionin tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa (Schecke) antaman 
tuomion19 mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan 
edellyttää luonnollisten henkilöiden nimien 
julkaisemista.

(100) Rahoitusmahdollisuuksia ja 
hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen 
saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi 
kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava 
käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai 
verkkoportaali, jossa on tietoa 
kansallisesta toimintaohjelmasta tai 
alueellisista toimintaohjelmista, mukaan 
lukien luettelot toimista, joita kustakin 
toimintaohjelmasta tuetaan. Näiden tietojen 
pohjalta suuren yleisön ja erityisesti 
unionin veronmaksajien olisi saatava 
kohtuullinen, todellinen ja konkreettinen 
käsitys siitä, miten unionin varoja 
käytetään EMKR:n puitteissa. Tämän 
tavoitteen lisäksi asiaa koskevien tietojen 
julkaisemisen olisi palveltava tavoitetta, 
joka liittyy unionin rahoituksen hakemista 
koskevien mahdollisuuksien tekemiseen 
entistä tunnetuimmiksi. Tietosuojaa 
koskevan perusoikeuden kunnioittamiseksi 
kaikilta osin ja unionin tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa (Schecke) antaman 
tuomion mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan 
edellyttää luonnollisten henkilöiden nimien 
julkaisemista.

Or. fr

Tarkistus 142
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalueiden ja sisävesikalastuksen 
kestävä kehitys;

c) kalastusalueiden, sisävesikalastuksen ja 
vesiviljelyn kestävä kehitys;
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Or. fr

Tarkistus 143
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'kalastusalueella' meren tai järven 
rannalla olevaa aluetta, johon voi kuulua 
myös lammikoita tai joen suisto, jolla 
kalastus tai vesiviljely on merkittävä 
työllistäjä ja joka on jäsenvaltion 
sellaiseksi nimeämä;

5) 'kalastus- ja vesiviljelyalueella' meren 
tai järven rannalla olevaa aluetta, johon voi 
kuulua myös lammikoita tai joen suisto, 
jolla kalastus tai vesiviljely on merkittävä 
työllistäjä ja joka on jäsenvaltion 
sellaiseksi nimeämä;

Or. fr

Tarkistus 144
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) «pescador»: 'kalastajalla' henkilöä, jonka 
jäsenvaltio katsoo harjoittavan 
ammattikalastusta kalastusta harjoittavalla 
kalastusaluksella tai jonka jäsenvaltio 
katsoo harjoittavan meren eliöiden 
ammattimaista korjuuta ilman alusta;

6) 'kalastajalla' henkilöä, jonka jäsenvaltio 
katsoo harjoittavan ammattikalastusta 
kalastusta harjoittavalla kalastusaluksella 
tai jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan 
meren eliöiden ammattimaista viljelyä tai
korjuuta ilman alusta;

Or. es

Tarkistus 145
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 16 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a) 'kollektiivisilla hankkeilla' yhteistä 
etua koskevia hankkeita, joita toimijat tai 
tuottajien nimissä toimivat organisaatiot 
tai muut jäsenvaltion tunnustamat 
organisaatiot panevat kollektiivisesti 
täytäntöön ja joilla pyritään erityisesti
a) luonnonvarojen paremman hoidon tai 
säilyttämisen edistämiseen kestävällä 
tavalla;
b) edistämään valikoivia 
kalastusmenetelmiä tai pyydyksiä ja 
sivusaaliiden vähentämistä;
c) poistamaan kadonneita pyydyksiä 
merenpohjasta haamukalastuksen 
torjumiseksi;
d) parantamaan työoloja ja turvallisuutta;
e) edistämään kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden markkinoiden 
avoimuutta, jäljitettävyys mukaan 
luettuna;
f) parantamaan elintarvikkeiden laatua ja 
turvallisuutta;
g) kehittämään, uudelleen järjestämään 
tai parantamaan vesiviljelylaitoksia;
h) investoimaan tuotannossa, 
jalostuksessa tai kaupan pitämisessä 
tarvittaviin laitteisiin ja infrastruktuuriin, 
mukaan lukien jätteiden käsittely;
i) kohentamaan ammattitaitoa tai 
kehittämään uusia koulutusmenetelmiä ja 
-välineitä;
j) edistämään kalatalousalan tutkijoiden 
ja toimijoiden välistä kumppanuutta;
k) verkostoitumaan ja vaihtamaan 
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
edistävien järjestöjen ja muiden 
sidosryhmien välillä;
l) parantamaan tietyille kalastusalueille 
pääsyn edellytysten hallintoa ja valvontaa, 
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erityisesti laatimalla toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten hyväksymät 
paikalliset hoitosuunnitelmat;
n) vahvistamaan kalastus- ja 
vesiviljelyjärjestöjen ja tuottajajärjestöjen 
sisäistä ja ulkoista viestintää.

Or. fr

Tarkistus 146
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 16 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 b) 'kalastus- tai vesiviljelyjärjestöllä' 
jäsenvaltion tunnustamaa kalastusalaa 
edustavaa ammatillista järjestöä, joka 
pyrkii ohjaamaan saatavuutta sekä 
ammatillista kalastus- ja 
vesiviljelytoimintaa, lukuun ottamatta 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetussa
asetuksessa (EU) N:o […] määritettyjä 
tuottajajärjestöjä.

Or. fr

Tarkistus 147
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18) 'pienimuotoisella 
rannikkokalastuksella' kalastusta, jota 
harjoitetaan unionin 
kalastuslaivastorekisteriä koskevan 30 
päivänä joulukuuta 2003 annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 26/200425

18) 'pienimuotoisella 
rannikkokalastuksella' luontaisessa 
ympäristössään elävien vesieliöiden 
keräämistä tai pyydystämistä tai tällaisen 
keräämisen tai pyydystämisen 
mahdollistavan minkä tahansa välineen 



AM\914639FI.doc 37/93 PE494.851v02-00

FI

liitteessä I olevassa taulukossa 3 olevan 
luettelon mukaisilla kokonaispituudeltaan 
alle 12 metrin pituisilla aluksilla, jotka 
eivät käytä vedettäviä pyydyksiä;

tarkoituksellista käyttöä rannikkovesillä 
tai niiden välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevilla sisä- tai merivesillä 
korkeintaan 15 metrin pituisilla aluksilla, 
joiden toiminnasta vastaavat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivat kalastajat 
tai perheyritykset, jotka käyttävät 
valikoivia pyydyksiä ja/tai jotka viipyvät 
merellä korkeintaan 36 tuntia kerrallaan;

Or. es

Tarkistus 148
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) 'kollektiivisilla hankkeilla' yhteistä 
etua koskevia toimia, jotka ovat 
laajamittaisempia kuin yksityisten 
yritysten tavanomaisesti toteuttamat 
toimenpiteet, jolloin tukea voivat saada 
kalastusjärjestöt, tuottajajärjestöt ja 
tuottajajärjestöjen liitot, sekä muita 
kalastus- ja vesiviljelyalan 
tuotantoketjujen osia, valtiota, julkisia 
viranomaisia ja tutkimuselimiä edustavia 
rakenteita

Or. fr

Tarkistus 149
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) 'vesiviljelyllä' vesieliöiden 
kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä 
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tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten 
eliöiden tuotantoa ympäristön 
luonnollista kapasiteettia suuremmaksi, 
ottaen huomioon laajaperäisen ja 
voimaperäisen vesiviljelyn ero.

Or. es

Tarkistus 150
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 19 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 b) 'ammattikalastustoimien 
hallinnointijärjestelmillä' kansallisella, 
alueellisella, paikallisella tai merialueiden 
tasolla kehitettyjä kollektiivisia 
järjestelmiä ammattikalastuslupien 
myöntämiseksi tai pyyntiponnistusten 
hallinnoimiseksi kiintiöihin kuuluvien tai 
niiden ulkopuolisten lajien osalta 
12 meripeninkulman vyöhykkeellä tai sen 
ulkopuolella. Näitä järjestelmiä panevat 
täytäntöön viranomaiset tai 
kalastusjärjestöt.

Or. fr

Tarkistus 151
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastusalueiden tasapainoinen ja 
osallistava alueellinen kehittäminen;

c) kalastus- ja vesiviljelyalueiden
tasapainoinen ja osallistava alueellinen 
kehittäminen;

Or. fr
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Tarkistus 152
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen 
muille meritalouden aloille ja meritalouden 
kasvu, mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
hillitseminen.

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen 
meritalouden aloilla ja meritalouden kasvu, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
hillitseminen.

Or. es

Tarkistus 153
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a)toimintansa väliaikaisesti lopettamaan 
joutuvien ja satunnaisista vaikeuksista 
johtuvia suhdannetappioita kärsineiden 
kalastajien tukeminen.

Or. fr

Perustelu

EMKR:n olisi osallistuttava kalastajille toiminnan väliaikaisesta lopettamisesta ja 
poikkeusolosuhteista aiheutuvien tappioiden korvaamiseen.

Tarkistus 154
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) kalastuslaivaston uusiminen ja 
nykyaikaistaminen;

Or. fr

Perustelu

Unionin kalastuslaivasto on osoittautunut vanhentuneeksi (puolet aluksista on yli 25 vuotta 
vanhoja). Tämä aiheuttaa huomattavia ongelmia alusten turvallisuudelle ja meriympäristön 
suojelulle. Siksi EMKR:n olisi tuettava laivaston uudistamista tietyin tiukoin ehdoin ja 
rahoitettava vanhojen alusten korvaamista nykyaikaisilla. Investoinnit eivät saa missään 
tapauksessa lisätä alusten kalastuskapasiteettia.

Tarkistus 155
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastuksen, erityisesti pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen ja turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen;

b) kalastuksen erityisesti pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen ja turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen edistämällä 
kunnollisia työpaikkoja, joissa 
noudatetaan tinkimättä EU:n ja 
kansainvälisiä työnormeja, asianmukaista 
sosiaaliturvaa ja sosiaalista 
vuoropuhelua;

Or. es

Tarkistus 156
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-
yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen;

b) laajaperäisten vesiviljely-yritysten, 
erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen;

Or. es

Tarkistus 157
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) meriympäristöön kohdistuvien 
kalastusvaikutusten vähentäminen;

a) meriympäristöön kohdistuvien 
kalastusvaikutusten minimointi ja 
mahdollisuuksien mukaan eliminointi;

Or. en

Tarkistus 158
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) meriympäristöön kohdistuvien 
kalastusvaikutusten vähentäminen;

a) meriympäristöön kohdistuvien 
kalastusvaikutusten vähentäminen 
suosimalla kestävimpien pyydysten 
käyttöä;

Or. es

Tarkistus 159
Catherine Bearder
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) ympäristön hyvän tilan 
saavuttaminen 
meristrategiapuitedirektiivissä 
määritellyllä tavalla

Or. en

Tarkistus 160
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkimustiedon tarjonta ja tiedonkeruu; a) kalastuksen tilaa sekä taloudellisia ja 
sosiaalisia seikkoja koskevien tieteellisten 
indikaattorien niukkuuden vuoksi on 
määritettävä tutkimustiedon tarjonta ja
tietojen ja indikaattorien keruu 
ympäristö-, talous- ja sosiaalialalla ja 
edistettävä sitä;

Or. es

Tarkistus 161
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Seuraavien toimijoiden jättämät 
hakemukset eivät ole kelpoisia EMKR:n 
tukeen tietyn kauden ajan:

1. Investointitukea myönnetään 
ainoastaan

a) mikroyrityksille sekä pienille ja 
keskisuurille yrityksille;
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b) muille kuin edellä a alakohdassa 
tarkoitetuille yrityksille, joilla on 
vähemmän kuin 750 työntekijää ja joiden 
liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mikroyritykset ja pienet yritykset ovat 
etusijalla.
Seuraavien toimijoiden jättämät 
hakemukset eivät ole kelpoisia EMKR:n 
tukeen tietyn kauden ajan:

Or. es

Tarkistus 162
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien kalastusalusten rakentaminen, 
kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti;

b) kalastusalusten tuonti;

Or. fr

Tarkistus 163
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien kalastusalusten rakentaminen, 
kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti;

b) kalastusalusten tuonti;

Or. fr

Tarkistus 164
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) syrjäisimpiä alueita lukuun ottamatta 
uusien kalastusalusten rakentaminen;

Or. fr

Tarkistus 165
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 166
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) koekalastus; Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 167
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) EMKR:stä voidaan poikkeuksellisesti 
myöntää rahoitusta kalojen 
yhteenkokoamiseen käytettäviin 
ankkuroituihin laitteisiin syrjäisimmillä 
alueilla.

Or. fr

Perustelu

Perinteisen pienimuotoisen rannikkokalastuksen säilyttämiseksi sallien samalla pelagisten 
kalavarojen hyödyntäminen kalojen yhteenkokoamiseen käytettäviä ankkuroituja laitteita olisi 
rahoitettava syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistus 168
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
4 535 000 000 euroa osoitetaan 
kalastuksen, vesiviljelyn ja 
kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 
V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
yhteensä enintään 4 170 000 000 euroa
osoitetaan kalastuksen, vesiviljelyn ja 
kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 
V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 169
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
477 000 000 euroa osoitetaan 78 artiklassa 
tarkoitettuihin valvontaa ja 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
yhteensä vähintään 600 000 000 euroa
osoitetaan 78 artiklassa tarkoitettuihin 
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täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 
toimenpiteisiin.

valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa 
koskeviin toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 170
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
358 000 000 euroa osoitetaan 79 artiklassa 
tarkoitettuihin tiedonkeruutoimenpiteisiin.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
yhteensä vähintään 600 000 000 euroa
osoitetaan 79 artiklassa tarkoitettuihin 
tiedonkeruutoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 171
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavan laivaston osuus 
kalastuslaivastosta;

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavan laivaston ja laajaperäisen 
vesiviljelyn osuus kalastuslaivastosta;

Or. es

Tarkistus 172
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi 
toimintaohjelma EMKR:stä 
yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien
täytäntöönpanemiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi 
kansallinen toimintaohjelma tai alueellisia 
toimintaohjelmia EMKR:stä 
yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 173
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi 
toimintaohjelma EMKR:stä 
yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien 
täytäntöönpanemiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi 
kansallinen toimintaohjelma tai alueellisia 
toimintaohjelmia EMKR:stä 
yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 174
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelmaa koskevat suuntaa-
antavat periaatteet

Toimintaohjelmia koskevat suuntaa-
antavat periaatteet

Or. fr

Tarkistus 175
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelmaa valmistellessaan 
jäsenvaltion on otettava huomioon 
seuraavat suuntaa-antavat periaatteet:

Kansallista toimintaohjelmaa tai 
alueellisia toimintaohjelmia
valmistellessaan jäsenvaltion on otettava 
huomioon seuraavat suuntaa-antavat 
periaatteet:

Or. fr

Tarkistus 176
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelmaa valmistellessaan 
jäsenvaltion on otettava huomioon 
seuraavat suuntaa-antavat periaatteet:

Kansallista toimintaohjelmaa tai 
alueellisia toimintaohjelmia
valmistellessaan jäsenvaltion on otettava 
huomioon seuraavat suuntaa-antavat 
periaatteet:

Or. fr

Tarkistus 177
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tarvittaessa, tämän asetuksen 
38 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen EMKR:ää koskevien 
unionin prioriteettien mukaisten 
toimenpiteiden johdonmukaisuus 
[luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
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eläimistön ja kasviston suojelusta 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY] 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen
Natura 2000 -verkoston 
toimintajärjestystä koskevien puitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 178
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) tapauksen mukaan tämän asetuksen 
38 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen EMKR:ää koskevien 
unionin prioriteettien mukaisten 
toimenpiteiden johdonmukaisuus 
[luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY] 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
Natura 2000 -verkoston hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien sekä 
meristrategiadirektiivin mukaisen 
ympäristön hyvän tilan saavuttamisen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 179
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmien sisältö
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Or. fr

Tarkistus 180
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmien sisältö

Or. fr

Tarkistus 181
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 24 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi toimintaohjelmaan on 
sisällyttävä

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 24 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi toimintaohjelmiin on 
sisällyttävä

Or. fr

Tarkistus 182
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 
tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 
-alueiden erityistarpeet mukaan lukien, 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 
tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 
-alueiden erityistarpeet mukaan lukien, 
varsinkin voimaperäisen vesiviljelyn 
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siihen sopeutumiseen; mahdollisiin vaikutuksiin sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen;

Or. es

Tarkistus 183
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kestävää kehitystä koskevat 
täydentävät ehdot, jos on päätetty laatia 
kestävyyskriteerit, jotka ylittävät 
voimassaolevan lainsäädännön ja jotka 
oikeuttavat komission vahvistuksen 
jälkeen tuen myöntämisen (liite I)

Or. fr

Tarkistus 184
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – o alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vesiviljely- ja jalostusteollisuuden 
taloudellisen tilanteen arviointi,

– laajaperäisen ja voimaperäisen 
vesiviljelyn taloudellisen tilanteen sekä 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
ja jalostusteollisuuden taloudellisen 
tilanteen arviointi,

Or. es

Tarkistus 185
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaohjelmassa on esitettävä 103 
artiklan mukaiset yksinkertaistettujen 
kustannusten, lisäkustannusten tai 
tulonmenetysten laskentamenetelmät tai 
menetelmä korvauksen laskemiseksi 
soveltaen kunkin 38 artiklan 1 kohdan 
nojalla harjoitetun toiminnan osalta 
määriteltyjä asiaankuuluvia perusteita.

2. Toimintaohjelmissa on esitettävä 103 
artiklan mukaiset yksinkertaistettujen 
kustannusten, lisäkustannusten tai 
tulonmenetysten laskentamenetelmät tai 
menetelmä korvauksen laskemiseksi 
soveltaen kunkin 38 artiklan 1 kohdan 
nojalla harjoitetun toiminnan osalta 
määriteltyjä asiaankuuluvia perusteita.

Or. fr

Tarkistus 186
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaohjelmassa on esitettävä 103 
artiklan mukaiset yksinkertaistettujen 
kustannusten, lisäkustannusten tai 
tulonmenetysten laskentamenetelmät tai 
menetelmä korvauksen laskemiseksi 
soveltaen kunkin 38 artiklan 1 kohdan 
nojalla harjoitetun toiminnan osalta 
määriteltyjä asiaankuuluvia perusteita.

2. Toimintaohjelmissa on esitettävä 103 
artiklan mukaiset yksinkertaistettujen 
kustannusten, lisäkustannusten tai 
tulonmenetysten laskentamenetelmät tai 
menetelmä korvauksen laskemiseksi 
soveltaen kunkin 38 artiklan 1 kohdan 
nojalla harjoitetun toiminnan osalta 
määriteltyjä asiaankuuluvia perusteita.

Or. fr

Tarkistus 187
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäksi toimintaohjelman on sisällettävä 3. Lisäksi toimintaohjelmien on 
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kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä, mukaan lukien 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimintaohjelma- ja toimitasolla.

sisällettävä kuvaus erityisistä 
toimenpiteistä, joiden avulla edistetään 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja estetään 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, 
mukaan lukien järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimintaohjelma- ja 
toimitasolla.

Or. fr

Tarkistus 188
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäksi toimintaohjelman on sisällettävä 
kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä, mukaan lukien 
järjestelyt, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimintaohjelma- ja toimitasolla.

3. Lisäksi toimintaohjelmien on 
sisällettävä kuvaus erityisistä 
toimenpiteistä, joiden avulla edistetään 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja estetään 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä, 
mukaan lukien järjestelyt, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimintaohjelma- ja 
toimitasolla.

Or. fr

Tarkistus 189
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelman hyväksyminen Toimintaohjelmien hyväksyminen

Or. fr

Tarkistus 190
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelman
täytäntöönpanosäädöksellä.

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelmat
täytäntöönpanosäädöksellä.

Or. fr

Tarkistus 191
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelman muuttaminen Toimintaohjelmien muuttaminen

Or. fr

Tarkistus 192
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy toimintaohjelman
muuttamisen täytäntöönpanosäädöksillä.

1. Komissio hyväksyy toimintaohjelmien
muuttamisen täytäntöönpanosäädöksillä.



AM\914639FI.doc 55/93 PE494.851v02-00

FI

Or. fr

Tarkistus 193
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon tämän kohdan toisessa 
alakohdassa mainitussa päätöksessä 
vahvistetut uudet prioriteetit 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
toimintaohjelman muutos viimeistään 
asianomaista täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden lokakuun 31 päivänä.

Ottaen huomioon tämän kohdan toisessa 
alakohdassa mainitussa päätöksessä 
vahvistetut uudet prioriteetit 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
toimintaohjelmien muutos viimeistään 
asianomaista täytäntöönpanovuotta 
edeltävän vuoden lokakuun 31 päivänä.

Or. fr

Tarkistus 194
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Pienimuotoista kalastusta ja 
rannikkokalastusta koskeva 

toimintasuunnitelma
1. Jäsenvaltioiden on liitettävä 
toimintaohjelmaansa pienimuotoista 
kalastusta ja rannikkokalastusta koskeva 
toimintasuunnitelma. 
Toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä 
tämän asetuksen ja [YKP-asetuksen] 
tavoitteita vastaava, pienimuotoisen 
kalastuksen ja rannikkokalastuksen 
kehittämistä, kilpailukykyä ja kestävyyttä 
koskeva strategia.
2. Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
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tarkoitetun toimintasuunnitelman yhdessä 
toimintaohjelman kanssa 21 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen merkitys rannikkoalueiden 
elinvoimaisuudessa on keskeinen. Siksi EMKR:n on tuettava tämäntyyppisen kalastuksen 
kehittämistä, kilpailukykyä ja kestävyyttä. Tarkistuksella ehdotetaan, että kukin jäsenvaltio 
liittää toimintaohjelmaansa toimintasuunnitelman, jossa esitellään tätä varten toteutetut 
toimenpiteet.

Tarkistus 195
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä.

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä, jos ne edistävät 
[YKP-asetuksen] 2 ja 3 A artiklan 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 196
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä.

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 

– kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 
viimeisimpään kehitykseen verrattuna 
merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 
parannettuja prosesseja taikka uusia tai 
parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä
– edistää tutkimustulosten ja 
innovaatioiden levittämistä sekä 
taloudellista ja kaupallista hyödyntämistä.

Or. fr

Perustelu

EMKR:ään on voitava sisällyttää Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettuja tavoitteita, 
erityisesti tutkimusta, teknologista kehittämistä ja innovointia koskevien edellytysten 
parantaminen.

Tarkistus 197
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) nuorten ammattiin pääsyyn 
tukemalla pienimuotoisen 
rannikkokalastuksen aloittamista sekä 
sukupolvenvaihdoksien tukemiseen 
erityisesti liiketoiminnan siirtoa koskevin 
säännöksin.
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Or. fr

Tarkistus 198
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Nuorten ammattiin pääsyn edistäminen

1. Uuden sukupolven ammattilaisten 
takaamiseksi, käytännön kalastustoimiin 
liittyvän teknisen ja empiirisen tiedon 
säilymisen ja siirtymisen varmistamiseksi 
sekä työpaikkojen luomisen ja 
säilyttämisen tukemiseksi kalastusalalla 
EMKR:stä voidaan tukea yksittäisten 
palkkioiden myöntämistä alle 40-
vuotiaille kalastajille.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää alalle tuleville tuottajille 
edellyttäen, että he
a) ovat riittävän ammattitaitoisia;
b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa 
vesiviljelyalan mikro- tai pienyritystä 
tällaisen yrityksen päällikön 
ominaisuudessa;
c) esittävät kalastustoimintansa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelma;
d) omaavat toiminnan edellyttävät 
kalastusmahdollisuudet;
3. Alalle tuleville kalastuksen harjoittajille 
voidaan riittävän ammattitaidon 
hankkimiseksi myöntää 31 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
tukea.

Or. fr
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Tarkistus 199
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

1. Kalastukseen liittyvän yrittäjyyden 
edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
toimintaansa aloittavia uusia toimijoita 
perustamaan kalastusyrityksiä. 
Toimenpiteellä vastataan tavoitteeseen 
taata uuden sukupolven ammattilaiset, 
varmistaa käytännön kalastustoimiin 
liittyvän teknisen ja empiirisen tiedon 
säilyminen ja siirtyminen sekä rohkaista 
työpaikkojen luomiseen ja säilyttämiseen 
kalastusalalla. Tätä varten EMKR:stä 
voidaan tukea:
a) yksittäisten palkkioiden myöntämistä 
alle 40-vuotiaille kalastajille, jotka voivat 
todistaa työskennelleensä vähintään viisi 
vuotta kalastajina tai joilla on vastaava 
ammatillinen koulutus ja jotka hankkivat 
ensimmäistä kertaa kokonaan tai osittain 
omistukseensa kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituisen merikalastukseen 
varustellun 5–30-vuotiaan aluksen. 
Palkkio on enintään 15 prosenttia 
omaisuuden hankintahinnasta, kuitenkin 
enintään 50 000 euroa.
b) teknistä, juridista ja taloudellista tukea
yrityksen perustamiseen tai yrittäjäksi 
siirtymiseen alusten suunnittelu- ja 
rakennushankkeiden osalta. Alalle 
tuleville kalastuksen harjoittajille voidaan 
riittävän ammattitaidon hankkimiseksi 
myöntää 29 artiklassa tarkoitettua tukea.
c) Kummisopimukset alalta lähtevän 
ammattilaisen ja yrittäjäksi haluavan 
nuoren ammattilaisen välillä Kummius 
koskee tietojen ja keinojen siirtämistä 3–
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5 vuoden aikana
2) Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää alalle tuleville 
edellyttäen, että he
a) ovat riittävän ammattitaitoisia;
b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa 
mikro- tai pienyritystä tällaisen yrityksen 
päällikön ominaisuudessa;
c) esittävät kalastustoimintansa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman;
d) omaavat toiminnan edellyttävät 
kalastusluvat.
3) Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea ei 
myönnetä yrityksen siirtyessä seuraavalle 
sukupolvelle perheen sisällä.

Or. fr

Tarkistus 200
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta helpotettaisiin monipuolistamista 
ja työpaikkojen luomista kalastusalan 
ulkopuolelle, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

1. Jotta helpotettaisiin työpaikkojen 
luomista, EMKR:n tukea voidaan myöntää 
kalatalousalan yritysten perustamiseen ja 
kalastustoimintaan liittyvien täydentävien 
toimintojen kehittämiseen.

Or. fr

Perustelu

EMKR:n tehtävänä on tarjota kalatalousalan rakennetukea alan kilpailukyvyn ja kestävyyden 
lisäämiseksi. Kalastustoimintojen monipuolistamisen tukeminen muilla aloilla on ristiriidassa 
tämän tavoitteen kanssa. Sitä vastoin on kannustettava kalatalousalan yritysten 
perustamiseen ja annettava mahdollisuus kalastustoimintaan liittyvien täydentävien 
toimintojen kehittämiseen.
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Tarkistus 201
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittaviin kalastusaluksiin tehtäviin 
jälkiasennuksiin niiden siirtämiseksi 
muuhun käyttöön kuin 
kalastustoimintaan.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 202
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EMKR voi tukea yksittäisten 
palkkioiden myöntämistä alle 40-
vuotiaille kalastajille, jotka ovat 
työskennelleet vähintään viisi vuotta 
kalastajina tai joilla on vastaava 
ammatillinen koulutus ja jotka hankkivat 
ensimmäistä kertaa kokonaan tai osittain 
omistukseensa pienimuotoiseen 
kalastukseen tai rannikkokalastukseen 
käytettävän aluksen.

Or. fr

Perustelu

Kalastustoiminnan elinkelpoisuuden turvaamiseksi EMKR:stä on syytä tukea nuorten 
kalastajien mahdollisuuksia hankkia omistukseensa alus, mikä on nykyisin mahdollista 
Euroopan kalatalousrahastossa.



PE494.851v02-00 62/93 AM\914639FI.doc

FI

Tarkistus 203
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Investoinnit kalastuslaivaston 

uudistamiseen
1) EMKR voi tukea investointeja uusiin 
kalastusaluksiin, jotka voivat olla uusia 
tai käytettyjä, vanhojen alusten 
romuttamista tai muuhun kuin 
kalastustoimintaan siirtämistä vastaan.
2) Tällaista tukea myönnetään 
kalastusalusten omistajille.
3) Tuella on taattava alusten 
turvallisuuden, energiatehokkuuden ja 
pyydysten valikoivuuden parantuminen. 
Se ei saa lisätä aluksen 
kalastuskapasiteettia.
4) Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitetun alusten 
vanhuuden arviointiperusteiden 
määrittämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Unionin kalastuslaivasto on osoittautunut vanhentuneeksi (puolet aluksista on yli 25 vuotta 
vanhoja). Tämä aiheuttaa huomattavia ongelmia alusten turvallisuudelle ja meriympäristön 
suojelulle. Siksi EMKR:n olisi tuettava laivaston uudistamista tietyin tiukoin ehdoin ja 
rahoitettava vanhojen alusten korvaamista nykyaikaisilla. Investoinnit eivät saa missään 
tapauksessa lisätä kalastuskapasiteettia.

Tarkistus 204
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
34 artikla
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Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeviin järjestelmiin
1. [YKP:stä annetun asetuksen] 27 
artiklan mukaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamiseksi tai muuttamiseksi 
EMKR:n tukea voidaan myöntää
a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun 
ja kehittämiseen;
b) sidosryhmien osallistumiseen 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;
c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien seurantaan ja arviointiin;
d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien hallinnointiin.
2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan viranomaisille. 
Tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään 
viranomaisille, oikeushenkilöille tai 
luonnollisille henkilöille tai tunnustetuille 
tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 
yhdistettyjen siirrettävien 
kalastusoikeuksien kollektiiviseen 
hallinnointiin yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 28 
artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä vastustaa siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönottoa. Järjestelmä 
johtaisi kalastusoikeuksien muuttumiseen kauppatavaraksi ja vaarantaisi pienimuotoisen ja 
rannikkokalastuksen.
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Tarkistus 205
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeviin järjestelmiin

Tuki ammattikalastustoimien 
hallinnointijärjestelmien 
täytäntöönpanoon

Or. fr

Tarkistus 206
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia
koskeviin järjestelmiin

Tuki kalastusmahdollisuuksien lisäämistä 
koskeviin järjestelmiin 

Or. es

Tarkistus 207
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. [YKP:stä annetun asetuksen] 27 
artiklan mukaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien
perustamiseksi tai muuttamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää

1. Kalavarojen järkevään ja kestävään 
käyttöön tähtäävien 
ammattikalastustoimien 
hallinnointijärjestelmien perustamiseksi 
tai muuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää
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Or. fr

Tarkistus 208
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

a) ammattikalastustoimien 
hallinnointijärjestelmän perustamista tai 
toimintaa varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

Or. fr

Tarkistus 209
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

a) sellaisten järjestelmien perustamista ja 
toimintaa varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen, joilla edistetään 
kestävimpien toimien ensisijaista 
mahdollisuutta hyödyntää kalavaroja;

Or. es

Tarkistus 210
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sidosryhmien osallistumiseen 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

b) sidosryhmien osallistumiseen 
ammattikalastustoimien 
hallinnointijärjestelmän suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

Or. fr

Tarkistus 211
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien
järjestelmien seurantaan ja arviointiin;

c) näiden järjestelmien seurantaan ja 
arviointiin;

Or. fr

Tarkistus 212
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien
järjestelmien hallinnointiin.

d) näiden järjestelmien hallinnointiin.

Or. fr

Tarkistus 213
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan viranomaisille. 
Tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään viranomaisille, 
oikeushenkilöille tai luonnollisille 
henkilöille tai tunnustetuille 
tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 
yhdistettyjen siirrettävien 
kalastusoikeuksien kollektiiviseen 
hallinnointiin yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 28 
artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää viranomaisille tai jäsenvaltion 
tunnustamille ammattikalastajien 
järjestöille. Tämän artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaista tukea myönnetään 
viranomaisille, oikeushenkilöille tai 
luonnollisille henkilöille tai tunnustetuille 
ammattikalastajien järjestöille, jotka 
osallistuvat kollektiiviseen hallinnointiin.

Or. fr

Tarkistus 214
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan
viranomaisille.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää viranomaisille, 
oikeushenkilöille tai luonnollisille 
henkilöille, hyväksytyille kalastaja- tai 
tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 
YKP:n mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Or. fr

Tarkistus 215
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Julkinen tuki kalastustoiminnan pysyvälle 

lopettamiselle
1. EMKR:stä voidaan rahoittaa 
kalastusalusten kalastustoiminnan 
pysyvää lopettamista edellyttäen, että tämä 
lopettaminen on osa yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklassa määritettyä 
monivuotista suunnitelmaa. 
Kalastusaluksen kalastustoiminnan 
pysyvä lopettaminen voidaan toteuttaa 
vain
a) romuttamalla kalastusalus;
b) siirtämällä se muuhun kuin 
kalastustoimintaan jäsenvaltion lipun alle 
purjehtivana ja yhteisöön rekisteröitynä;
c) siirtämällä se keinotekoisten riuttojen 
muodostamiseen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällaisia toimia edeltää 
ympäristövaikutusten arviointi.
2. Kalastusalusten omistajille 
kalastustoiminnan pysyvästä 
lopettamisesta maksettavaa julkista tukea 
sovelletaan aluksen kalastuskapasiteettiin 
ja tarvittaessa siihen liittyvään 
kalastuslupaan.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä tämän 
artiklan toteuttamista koskevat 
edellytykset.

Or. fr

Tarkistus 216
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
35 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

35 b artikla
Julkinen tuki kalastustoiminnan 

väliaikaiselle lopettamiselle
1. EMKR voi osallistua kalastajiin ja 
kalastusalusten omistajiin kohdistuvien 
kalastustoiminnan väliaikaiseksi 
lopettamiseksi toteutettavien 
tukitoimenpiteiden rahoittamiseen
edellyttäen, että tämä lopettaminen on osa 
yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklassa 
määritettyä monivuotista suunnitelmaa.
2. Toistuvaa kausiluonteista kalastuksen 
keskeyttämistä ei oteta huomioon 
myönnettäessä tämän asetuksen mukaisia 
korvauksia tai maksuja.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä tämän 
artiklan toteuttamista koskevat 
edellytykset.

Or. fr

Tarkistus 217
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Natura 2000 -alueiden hoito, 
ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 
1992 annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla 

d) Natura 2000 -alueiden nimeäminen, 
valinta ja prosessin vahvistaminen sekä
hoito, ennallistaminen ja seuranta 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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vahvistettujen toimintajärjestystä 
koskevien puitteiden mukaisesti;

direktiivin 2009/147/EY sekä neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY nojalla 
vahvistettujen toimintajärjestystä 
koskevien puitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 218
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) merten suojelualueiden hoito, 
ennallistaminen ja seuranta ottaen 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 13 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen;

e) merten suojelualueiden nimeäminen, 
valinta ja prosessin vahvistaminen sekä
hoito, ennallistaminen ja seuranta ottaen 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 13 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen;

Or. en

Tarkistus 219
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EMKR:stä edistetään sellaisia 
kalastusmenetelmiä, pyydyksiä, 
kalakantojen arviointia ja 
kalastustoiminnasta ekosysteemille 
aiheutuvia vaikutuksia koskevia 
tutkimuksia, joilla pyritään minimoimaan 
tai välttämään kalastuksen haitalliset 
vaikutukset merten eliölajeille ja 
elinympäristöille.
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Or. en

Tarkistus 220
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) pääkoneen tai apukoneiden 
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, 
jotta voidaan vähentää 
epäpuhtauspäästöjä tai 
kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä alusten 
energiatehokkuutta lisäämättä alusten 
kalastuskapasiteettia;

Or. fr

Perustelu

EMKR:stä olisi tuettava näiden koneiden korvaamista ja nykyaikaistamista. Investoinnit eivät 
saa lisätä alusten kalastuskapasiteettia.

Tarkistus 221
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 
myöntää ainoastaan kalastusalusten 
omistajille ja saman kalastusaluksen osalta 
ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
kalastusalusten omistajille ja saman 
kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran 
ohjelmakaudessa.

Or. fr

Perustelu

EMKR:stä olisi tuettava näiden koneiden korvaamista ja nykyaikaistamista. Investoinnit eivät 
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saa lisätä alusten kalastuskapasiteettia.

Tarkistus 222
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 
myöntää ainoastaan kalastusalusten 
omistajille ja saman kalastusaluksen osalta 
ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen, paitsi tapauksissa, 
joissa parannetaan turvallisuutta, kuten 
äyriäisalan apualusten kohdalla.  Tukea 
voidaan myöntää ainoastaan 
kalastusalusten omistajille ja saman 
kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran 
ohjelmakaudessa.

Or. es

Tarkistus 223
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden 
hyödyntäminen

Meren tuotteiden laatu

Or. fr

Tarkistus 224
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Saaliiksi saatujen kalojen laadun 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää aluksiin tätä tarkoitusta varten 
tehtäviin investointeihin.

1. Kalastustuotteiden laadun 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää aluksiin tätä tarkoitusta varten 
tehtäviin investointeihin.

Or. fr

Tarkistus 225
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Heikon kaupallisen arvon tuotteiden 
kaupan pitämisen tukemiseksi EMKR:stä 
voidaan tukea kuluttajien huonosti 
tuntemia kalastustuotteita koskevia 
tiedotuskampanjoita.

Or. fr

Tarkistus 226
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää alukseen tehtäviin 
investointeihin, joiden tavoitteena on 
hyödyntää kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin 
ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien 
arvoa [yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen] 15 artiklan ja 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 

Poistetaan.
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markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 227
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan mukaista tukea ei 
myönnetä samalle kalastusalukselle tai 
samalle tuensaajalle useammin kuin 
kerran ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 228
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 
unionin kalastusalusten omistajille, joiden 
alukset ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän 
ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä 
kahtena vuotena.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 
unionin kalastusalusten omistajille, joiden 
alukset ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän 
ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä 
kahtena vuotena, lukuun ottamatta 
jäsenvaltion alalle tulevien osalta 
säätämiä poikkeuksia.

Or. fr
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Tarkistus 229
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu tuki 
voidaan myöntää tuottajajärjestöille tai 
ammattialan järjestöille kollektiivisten 
hankkeiden yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 230
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Eläintauteihin, saastumiseen, 

hajanaiseen saasteeseen, 
ympäristövahinkoihin ja poikkeuksellisiin 

ilmasto-olosuhteisiin liittyvät 
sijoitusrahastot

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
järjestelmän, jossa kalastajille maksetaan 
hyväksyttyihin sijoitusrahastoihin 
maksettavien rahoitusosuuksien avulla 
korvausta viranomaisten toteamasta 
eläintaudin purkautumisesta, 
saastumisesta, ympäristövahingosta tai 
hajanaisesta saasteesta tai 
poikkeuksellisista ilmasto-olosuhteista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
kattamiseksi. Tätä varten EMKR:stä 
voidaan tukea sijoitusrahastoihin 
tehtävien rahoitusosuuksien kautta 
kalastajille maksettavia korvauksia 
eläintaudin purkautumisesta, 
saastumisesta, ympäristövahingosta, 



PE494.851v02-00 76/93 AM\914639FI.doc

FI

hajanaisesta saasteesta tai 
poikkeuksellisista ilmasto-olosuhteista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
kattamiseksi.
2. Tässä artiklassa tarkoitetaan
a) 'sijoitusrahastolla' jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat kalastajat voivat vakuuttaa 
itsensä sellaisia taloudellisia tappioita 
vastaan, jotka aiheutuvat viranomaisen 
toteamasta eläintaudin purkautumisesta, 
saastumisesta, ympäristövahingosta, 
hajanaisesta saasteesta tai 
poikkeuksellisista ilmasto-olosuhteista ja 
jossa tällaisille kalastajille myönnetään 
korvauksia;
b) 'ympäristövahingolla' ympäristön 
laadussa esiintyvää erityistä saastumista, 
kontaminaatiota tai heikkenemistä, joka 
liittyy erityiseen tapahtumaan ja on 
maantieteelliseltä alueeltaan rajallista. 
Määritelmä ei kata erityiseen 
tapahtumaan kuten ilmastonmuutokseen 
liittyviä yleisiä ympäristöriskejä;
c) 'viranomaisen toteamalla hajanaisella 
saasteella' jäsenvaltion viranomaisten 
toteamaa saastetta, jonka alkuperää ei 
pystytä paikantamaan tiettyyn paikkaan, 
vaan joka on peräisin useammasta 
paikasta merkittävällä alalla;
d) 'poikkeuksellisilla ilmasto-olosuhteilla' 
toiminnalle epäsuotuisia ilmasto-
olosuhteita tai tällaisesta ilmiöstä 
seuraavaa luonnonkatastrofia.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä tämän 
artiklan toteuttamista koskevat 
edellytykset.

Or. fr

Perustelu

Ehdotetaan kalastusalan osalta mahdollisuutta sijoitusrahastojen perustamiseen tavalla, jota 
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on ehdotettu maaseuturahastoa koskevan asetusehdotuksen yhteydessä.

Tarkistus 231
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Purettujen tuotteiden laadun
parantamiseksi, energiatehokkuuden 
lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 
edistämiseksi tai turvallisuuden ja 
työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin, joilla 
parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 
tai purkupaikkoja, mukaan lukien 
investoinnit jätteiden ja meressä olevien 
roskien keruulaitteisiin.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
investointeihin, joilla parannetaan 
kalasatamien infrastruktuuria, 
purkupaikkoja ja kalahuutokauppahalleja.
Investoinnit koskevat erityisesti seuraavia:

a) purettujen tuotteiden laadun ja 
tuoreuden parantaminen;
b) saaliiden purkamisen, jalostuksen, 
varastoinnin ja huutokauppauksen 
olosuhteiden parantaminen;
c) toimenpiteet tahattomien saaliiden 
vähentämiseksi ja kaupallisten kantojen 
tahattomien saaliiden optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi, jos kyseiset saaliit 
puretaan aluksesta, ja toimenpiteet 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvon 
lisäämiseksi;
d) energiatehokkuus;
e) ympäristönsuojelu, eritoten jätteiden ja 
meressä olevien roskien kerääminen, 
varastointi ja käsittely;
f) turvallisuuden ja työolojen 
parantaminen;
g) polttoaineen, jään, veden tai sähkön 
saanti;
h) kalastusalusten ylläpito- ja 
korjauslaitteet;
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i) laitureiden rakentaminen, 
nykyaikaistaminen ja laajentaminen 
turvallisuuden parantamiseksi saaliin 
purkamisen tai lastauksen yhteydessä;
j) kalastustoimintojen tietotekninen 
hallinnointi;
k) kalasatamien, purkupaikkojen ja 
kalahuutokauppahallien verkottuminen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä ehdottaa EMKR:stä rahoitettavien satamainvestointien laajentamista, 
sillä näin otetaan huomioon satamien strateginen merkitys kilpailukyvylle ja 
kalastustoiminnan ja rannikkoalueiden kestävyydelle.

Tarkistus 232
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

42 a artikla
Tuki kalastustoiminnan väliaikaiseen 

lopettamiseen
1) EMKR voi osarahoittaa 
kalastustoiminnan väliaikaista 
lopettamista koskevia tukitoimenpiteitä 
kalastajien ja kalastusalusten omistajien 
hyväksi seuraavissa tapauksissa:
a) kun siitä määrätään [YKP-asetuksen] 
9 artiklassa tarkoitetussa monivuotisessa 
suunnitelmassa;
b) kun sovelletaan [YKP-asetuksen] 
13 artiklassa tarkoitettuja, komission 
hyväksymiä kiireellisiä toimenpiteitä;
c) kun sovelletaan [YKP-asetuksen] 
mukaisesti päätettyjä kalastuskieltoaikoja;
d) kun sovelletaan 39 artiklassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koneita 
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korvattaessa.
2) Toistuvaa kausiluonteista kalastuksen 
keskeyttämistä ei oteta huomioon 
myönnettäessä tämän asetuksen mukaisia 
korvauksia tai maksuja.
3) Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 
täytäntöönpanoa koskevien 
yksityiskohtaisten sääntöjen 
määrittelemiseksi.

Or. fr

Perustelu

EMKR:stä olisi annettava rahoitustukea toimintansa väliaikaisesti lopettamaan joutuville 
kalastajille etenkin, kun sovelletaan perusasetuksen mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä ja 
kalastuskieltoaikoja.

Tarkistus 233
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten vesiviljelymuotojen 
edistämiseksi, joilla on voimakkaat 
kasvumahdollisuudet, EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin offshore-
tai non food -vesiviljelyn kehittämiseksi.

1. Sellaisten vesiviljelymuotojen 
edistämiseksi, joilla on voimakkaat 
kasvumahdollisuudet, EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin offshore-
tai non food -vesiviljelyn kehittämiseksi. 
Offshore-vesiviljelyn viljelyalueiksi 
julistetaan muualla kuin sisävesillä 
olevat, laajaperäistä vesiviljelyä, 
pienimuotoista kalastusta ja äyriäisten 
pyyntiä varten varattujen perusviivojen 
rajaamat alueet.

Or. es
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Tarkistus 234
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten 
soveltuvien alueiden määrittelyyn ja 
kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan 
huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 
prosessit;

a) vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten 
soveltuvien alueiden määrittelyyn ja 
kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan 
huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 
prosessit niin, että säilytetään perinteiseen 
laajaperäiseen vesiviljelyyn käytetyt alueet 
ja jätetään nykyisten vesiviljelyalueiden 
ympärille suoja-alue;

Or. es

Tarkistus 235
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 
edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
toimintaansa aloittavia uusia toimijoita
perustamaan vesiviljely-yrityksiä.

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 
edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
toimintaansa aloittavia pieniä ja 
keskisuuria vesiviljelyn harjoittajia
perustamaan vesiviljely-yrityksiä suosien 
erityisesti laajaperäistä vesiviljelyä.

Or. es

Tarkistus 236
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 32 artiklassa tarkoitettujen 
tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien 
suunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

1. EMKR:n tukea myönnetään [kalastus-
ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 32 artiklassa tarkoitettujen 
tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien 
suunnitelmien valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon.

Or. fr

Perustelu

Tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien valmistelu ja täytäntöönpano ovat 
YMJ:n keskeisiä toimenpiteitä, jotka edellyttävät EMKR:n tukea.

Tarkistus 237
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – c alakohta – ensimmäinen luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1 % vuonna 2014 Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tuen määrän asteittainen vähentäminen ja yksityiskohtaiset säännöt mielivaltaisista 
tukiosuuksista eivät sovi yhteen markkinoihin ja resursseihin liittyvien ongelmien kanssa. On 
harkittava uudelleen varastointituen mekanismeja ottaen samalla huomioon YKP:n tavoitteet 
ja niiden täytäntöönpanoaikataulu, olipa kyse sitten kestävästä enimmäistuotosta tai 
poisheittämisen vähentämisestä.

Tarkistus 238
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – c alakohta – toinen luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 0,8 % vuonna 2015 Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin edellä.

Tarkistus 239
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – c alakohta – kolmas luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 0,6 % vuonna 2016 Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin edellä.

Tarkistus 240
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – c alakohta – neljäs luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 0,4 % vuonna 2017 Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin edellä.
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Tarkistus 241
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – c alakohta – viides luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 0,2 % vuonna 2018 Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Sama kuin edellä.

Tarkistus 242
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki 
lakkautetaan vuoteen 2019 mennessä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tuen määrän asteittainen vähentäminen ja yksityiskohtaiset säännöt mielivaltaisista 
tukiosuuksista eivät sovi yhteen markkinoihin ja resursseihin liittyvien ongelmien kanssa. On 
harkittava uudelleen varastointituen mekanismeja ottaen samalla huomioon YKP:n tavoitteet 
ja niiden täytäntöönpanoaikataulu, olipa kyse sitten kestävästä enimmäistuotosta tai 
poisheittämisen vähentämisestä.

Tarkistus 243
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

a) parantaa edellytyksiä seuraavien 
hyödykkeiden saattamiseksi markkinoille:

a) parantaa edellytyksiä seuraavien 
hyödykkeiden saattamiseksi markkinoille, 
erityisesti siirryttäessä kestävään 
hyödyntämiseen:

Or. fr

Tarkistus 244
Catherine Bearder

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ylijäämäiset tai vajaasti hyödynnetyt 
lajit;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 245
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) epäsäännöllisten tulojen tuotteet

Or. fr

Tarkistus 246
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) tahattomat saaliit, jotka on purettu 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Koska kaikkien saaliiden purkaminen ei ole oikea ratkaisu poisheittämisen ongelmaan, sitä ei 
pidä mainita tässä. Ainoa vaihtoehto kaikkien saaliiden purkamiselle on rohkaista 
valikoivampien pyydysten kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Tarkistus 247
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään yksinomaan [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] IV osastossa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää erityisesti [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] IV osastossa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta.

Or. fr

Tarkistus 248
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
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neuvoston asetuksella (EY) N:o 791/2007 
käyttöön otettuun korvausjärjestelmään, 
joka koskee Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, Ranskan Guyanan ja 
Réunionin tiettyjen kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, 
viljelyssä ja kaupan pitämisessä toimijoille 
aiheutuneita lisäkustannuksia.

korvausjärjestelmään, joka koskee 
syrjäisimpien alueiden kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuotannossa, 
jalostuksessa ja kaupan pitämisessä 
yhteisön markkinoille tai paikallisille 
markkinoille vientiä varten toimijoille 
aiheutuneita lisäkustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 249
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alueidensa osalta korvauskelpoisten
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luettelo ja
kyseisten tuotteiden määrä.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alueidensa osalta korvauskelpoiset
kalastus- ja vesiviljelytuotteet tai 
tuoteryhmät, kyseisten tuotteiden 
enimmäismäärät sekä korvauksen määrä 
kullekin jäsenvaltiolle osoitetun 
kokonaismäärän rajoissa.

Or. fr

Tarkistus 250
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alueidensa osalta korvauskelpoisten 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luettelo ja 
kyseisten tuotteiden määrä.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
määriteltävä yhteistyössä toimivaltaisten 
alueellisten viranomaisten kanssa
1 kohdassa tarkoitettujen alueidensa osalta 
korvauskelpoisten kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden luettelo ja kyseisten 
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tuotteiden määrä.

Or. pt

Tarkistus 251
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen 
alueidensa osalta korvauskelpoisten 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luettelo ja 
kyseisten tuotteiden määrä.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
määriteltävä yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten sekä alueellisten 
kalastusjärjestöjen kanssa 1 kohdassa 
tarkoitettujen alueidensa osalta 
korvauskelpoisten kalastus- ja
vesiviljelytuotteiden luettelo ja kyseisten 
tuotteiden määrä.

Or. fr

Tarkistus 252
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) on saatu laitonta, ilmoittamatonta tai 
sääntelemätöntä kalastusta 
harjoittamalla.

Or. pt

Tarkistus 253
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
73 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

73 a artikla
Toimijat

1. Korvaus maksetaan asianomaisilla 
alueilla kalastusta ja vesiviljelyä 
harjoittaville toimijoille.
2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimia varmistaakseen 
korvauksen saavien toimijoiden 
taloudellisen elinkelpoisuuden.

Or. pt

Tarkistus 254
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle kunkin kyseessä 
olevan alueen osalta korvaussuunnitelma, 
jossa esitetään 73 artiklassa tarkoitetut 
luettelo ja määrät, 74 artiklassa tarkoitettu 
korvauksen taso ja 108 artiklassa säädetty 
toimivaltainen viranomainen.

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
toimitettava yhteistyössä toimivaltaisten 
alueellisten viranomaisten kanssa
komissiolle kunkin kyseessä olevan alueen 
osalta korvaussuunnitelma, jossa esitetään 
73 artiklassa tarkoitetut luettelo ja määrät, 
74 artiklassa tarkoitettu korvauksen taso ja 
108 artiklassa säädetty toimivaltainen 
viranomainen.

Or. pt

Tarkistus 255
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
75 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

75 a artikla
Korvaussuunnitelmien mukauttaminen

Edellytysten muuttumisen huomioon 
ottamiseksi asianomaiset jäsenvaltiot 
voivat yhteistyössä toimivaltaisten 
alueellisten viranomaisten kanssa 
mukauttaa 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua luetteloa ja määriä sekä 
74 artiklassa säädettyä korvauksen tasoa.

Or. pt

Tarkistus 256
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
75 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

75 a artikla
Syrjäisimpiä alueita koskevat 

erityistoimenpiteet
Ottaen huomioon syrjäisimpien alueiden 
kalastus- ja vesiviljelytoimiin liittyvät 
erityispiirteet ja SEUT-sopimuksen 
349 artiklan sekä sen, että syrjäisimmät 
alueet sijaitsevat täysin Manner-
Euroopan oloista poikkeavilla meri- ja 
kalastusalueilla, EMKR:stä voidaan
1. myöntää tukea kalastusaluksen 
pääkoneen tai apukoneiden korvaamiseen
ainoastaan sellaisille unionin 
kalastusalusten omistajille, joiden alukset 
ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 60 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena 
vuotena,
2. tukea tämän asetuksen 38 artiklan 
nojalla kalojen yhteenkokoamiseen 
käytettävien ankkuroitujen ja 
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kollektiivisesti hallinnoitujen laitteiden 
hankkimista ja ylläpitoa monivuotisen 
suunnitelman yhteydessä,
3. poiketen tämän asetuksen 41 artiklan 
4 kohdasta tukea uusien satamien, uusien 
purkupaikkojen tai uusien 
huutokauppahallien rakentamista,
4. tukea nuorten kalastajien siirtymistä 
alalle, erityisesti uusien alusten 
rakentamista,
5. tukea turvallisuusmateriaalin, 
erityisesti pakollisen materiaalin 
hankkimista,
6. tukea toimenpiteitä, jotka eivät sisälly 
EMKR:ään, mutta joiden avulla otetaan 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteet SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimpien merialueiden erityispiirteiden ja vaatimusten huomioimiseksi ja luettavuuden 
parantamiseksi ehdotetaan, että niitä koskevat tai poikkeukselliset toimenpiteet kootaan 
yhteen artiklaan.

Tarkistus 257
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
V a osasto

Komission teksti Tarkistus

IV a osasto – Yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin puitteissa rahoitettavat 
toimenpiteet
IV a luku – Yhteistyössä hallinnoitua 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskevat 
toimenpiteet
EMKR:n 72 a artiklassa esitetään 
mahdollisuus
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1) vahvistaa kalastus- ja vesiviljelyalan 
ammattilaisten osallistumista yhdennetyn 
meripolitiikan täytäntöönpanoon.
Tukikelpoisia ovat seuraavat toimet:
a) toiminta- tai vesiviljelyalueiden 
kartoittaminen
b) kalastus- tai vesiviljelytoimien 
sosioekonominen arviointi
c) yhteistyöhön osallistuminen
d) hallinnointikokeilut
e) kalastusjärjestöjen rajat ylittävä tai 
kansainvälinen yhteistyö, myös 
kolmansien valtioiden järjestöjen kanssa
2) merten aluesuunnittelun 
täytäntöönpano sekä rannikkoalueiden 
yhdennetty käyttö ja hoito, jossa 
rohkaistaan:
a) alueelliseen tai paikalliseen 
lähestymistapaan toimijoiden 
verkottamisessa
b) pilottihankkeisiin, erityisesti 
saastumisen ehkäisyn ja torjunnan sekä 
meriturvallisuuden aloilla.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää löytää yhtymäkohtia kalastus- ja vesiviljelytoimien sekä yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanon välillä. Ehdotetaan yhteistyössä hallinnoitua yhdennettyä meripolitiikkaa
koskevan luvun sisällyttämistä. Luvussa ei kyseenalaisteta komission suoraan hallinnoimia 
toimenpiteitä. Ajatuksena on edistää toimijoiden yhteisvastuuta välineistä sekä ennakoida 
merten aluesuunnittelusta mahdollisesti annettavaa direktiiviä. Yhteistyössä hallinnoitua 
yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan luvun sisällyttämisellä pyritään vahvistamaan 
yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa eri jäsenvaltioissa. Kalastuksen, vesiviljelyn ja 
yhdennetyn meripolitiikan rahoituspuitteiden lähentyminen edellyttää konkretiaa synergiaa 
vahvistamalla.

Tarkistus 258
Patrice Tirolien
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) g) yhteistä strategiakehystä koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
[…] 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
teknisen avun toimenpiteet

Or. fr

Tarkistus 259
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen, 
maksajaviraston ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
ohjelmakauden ajan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimintaohjelmaa varten on perustettu 
sellainen hallinto- ja valvontajärjestelmä, 
jolla taataan selkeä tehtävien jako ja 
erottelu hallintoviranomaisen, 
maksajaviraston ja 
todentamisviranomaisen välillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestelmä toimii tehokkaasti koko 
kansallisen ohjelman tai alueellisten 
ohjelmien ohjelmakauden ajan.

Or. fr

Tarkistus 260
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä 
toimintaohjelmaa varten seuraavat 

1. Jäsenvaltion on nimettävä yhteistyössä 
alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
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viranomaiset: kalastus- ja vesiviljelyalan edustajien 
kanssa kansallista toimintaohjelmaa tai 
alueellisia ohjelmia varten seuraavat 
viranomaiset:

Or. fr

Tarkistus 261
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen ohjelman hallinnoinnista 
vastaava hallintoviranomainen, joka voi 
olla julkis- tai yksityisoikeudellinen 
kansallisella tai alueellisella tasolla toimiva 
elin taikka jäsenvaltio itse silloin, kun se 
huolehtii kyseisestä tehtävästä;

a) kyseisen ohjelman hallinnoinnista 
vastaava hallintoviranomainen, joka voi 
olla julkis- tai yksityisoikeudellinen 
kansallisella tai alueellisella tasolla toimiva 
elin taikka jäsenvaltio tai alue itse silloin, 
kun se huolehtii kyseisestä tehtävästä;

Or. es

Tarkistus 262
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Liite 3

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr


