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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanek

Järgmise perioodi finantsplaneerimise osas teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua uus 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, mis ühendab nii kalanduspoliitika toetuskõlblikud 
meetmed kui ka uue integreeritud merenduspoliitika (IPM) rahastamise. Komisjoni eesmärk 
mõlema poliitika koondamisel ühise rahastamisvahendi alla on lihtsustada ja vähendada 
halduskoormust ning tugevdada uut integreeritud merenduspoliitikat. 

EMKF asendab viit määrust: nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi 
kohta, määrus (EÜ) nr 861/2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise 
kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas, määruse (EÜ) nr 1290/2005 
tagatisfondi sätted, milles käsitletakse kalandus- ja vesiviljelustooteid, ja määrus (EÜ) 
nr 791/2007, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel tekkivate 
lisakulude hüvituskava.

Uue fondi rahastamispakett on 6500 miljonit eurot, mis on ligikaudu võrdne praeguse 
planeerimise perioodi käigus tehtud kulutustega. Sellest summast 5520 miljonit eurot on 
eraldatud peamiselt liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni ühise kalanduspoliitika 
halduskoostööle ning 1047 miljonit eurot on eraldatud komisjoni integreeritud 
merenduspoliitika ja mõlemat poliitikat edendavate meetmete otsesele haldamisele. 

Fond vastab ühise kalanduspoliitika algmääruse reformiettepaneku eesmärkidele, millega 
muu hulgas taotletakse ressursitõhusate kalapüügivahendite kasutamise suurendamist koos 
tagasiheite kaotamise ja maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kehtestamisega. Samuti kogub 
fond ettepanekus kavandatud kalandussaaduste ühise turukorralduse rahastamiskõlblikke 
meetmeid. 

Euroopa Komisjon välistab abi andmise püsiva ja ajutise kalapüügitegevuse lõpetamise eest, 
kuna tulevikus võib püügivõimsuse kohandamine toimuda uue õiguste ülekandmise korra 
järgi. 

Samas soosib komisjon väikesemahulise kalapüügi toetamist ning edendab uuenduslikke 
kalandus- ja vesiviljelusprojekte, suuremat keskkonnaalast jätkusuutlikkust ressursitõhusama 
püügitehnika kasutamise kaudu ning kliimamuutuse vastast võitlust. 

EMKF rõhutab vajadust arendada rannikualade tööhõivet, muu hulgas töö mitmekesistamist 
teistes merendussektorites väljaspool kalapüügitegevust. 

Samuti on fondi eesmärk tugevdada sotsiaalset jätkusuutlikkust, tunnistades esimest korda 
rolli, mida sageli mängivad abikaasad kalapüügiga tegelevas pereäris, jäädes paljudel juhtudel 
seadusliku tunnustuseta. 

Arvamuse koostaja seisukoht
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Arvamuse koostaja tervitab Euroopa Komisjoni kavandatud Euroopa rannikualade 
majandusliku ja sotsiaalse arengu meetmeid ja nõustub enamiku ettepanekus esitatud 
eesmärkidega. Arvamuse koostaja peab positiivseks ühenduse täitevvõimu jõupingutusi nende 
piirkondade elanikkonna elujärje parandamiseks. 

Sellele vaatamata pisendab komisjoni lähenemisviis jätkuvalt paljudele piirkondadele 
elutähtsa sektori, see on kalandustegevuse ülemaailmset rahalist kaalu ning osutab enam 
tähelepanu merendussektori teiste tegevuste mitmekesistamisele ning uuele integreeritud 
merenduspoliitikale. 

Fondi ettepanekus kavandatud eesmärgid tuleks üle vaadata, et tugevdada kalandussektori 
sotsiaalmajanduslikult tähtsat rolli ning samuti tunnustada töötlemise ning kauplemisega 
tegelevate sektorite osa tööhõive loomisel. 

Arvamuse koostaja pooldab kvoodiõiguste korra rajamist, mille ülekandmine on teatud 
laevastikele piiratud, kuid on vastu kalapüügitegevuse püsiva ja ajutise lõpetamise eest antava 
toetuse kaotamisele. Need meetmed on kaasa aidanud püügivõimsuse kohandamisele ja 
vähendanud majanduslikku kahju kriitilistes situatsioonides, näiteks kalanduskokkulepete 
lõpetamise korral. Neid toetusi tuleks säilitada sõltumata sellest, kas komisjoni ettepanek luua 
ülekantavatel püügikontsessioonidel põhinev juhtimissüsteem lükatakse lõplikult tagasi või 
mitte, kuna selline kord vajab kohanemisaega, enne kui see avaldab Euroopa Liidu 
püügivõimsusele reaalset mõju. Samuti sisaldab komisjoni ettepanek liiga vähe 
sotsiaalmajanduslikke kaasnevaid meetmeid kalurite jaoks, kui välja jätta pikaajalise 
täiendusõppe ja tegevuse lõpetamiseks vajaliku äriplaani koostamise meetmed, mistõttu tuleks 
neid täiendada hüvitistega laeva tegevuse lõpetamisele järgnenud ameti maha panemise eest, 
nagu näiteks võimalus suunduda ennetähtaegsele vanaduspensionile, ja määrata kindlaid 
toetusi. 

Nagu teised majandussektorid nii peab ka kalandussektor panustama võitlusse kliimamuutuse 
vastu. Seetõttu ei ole õigustatud toetuste kaotamine laevamootorite energiatõhusamaks 
muutmise eest, mille nüüdisajastamine on oluline ka selleks, et tagada laevade turvalisus. 

Teisalt jääb ettepanekus vajaka põlvkondade vahetuse parandamise meetmetest, mis on 
vastuolus Euroopa rannikualade arendamiseks tehtavate jõupingutustega. 

Kalandussektor on minevikus kokku puutunud paljude erakorralistest sündmustest tingitud 
traumaatiliste olukordadega, nagu näiteks loodusõnnetuste ja massireostustega, ilma et 
Euroopa Liidul oleks võtta sellist tüüpi sündmustega hakkama saamise meetmeid. Arvamuse 
koostaja leiab, et nende probleemidega tegelemiseks tuleks kasutada ühise kalanduspoliitika 
reformi, mistõttu arvamuse koostaja soovitab erakorraliste sündmuste leevendamiseks 
konkreetse toetuse loomist. 

Raporti projektis on antud uus kalapüügisektori käitaja määratlus, mis mõningatel juhtudel 
võimaldab täpsustada Euroopa Komisjoni ettepanekus kavandatud hüvitise saajate hulka ning 
teistel juhtudel arvata hüvitisesaajate hulka kõik kalapüügiga tegelevad töötajad, kaasa 
arvatud käsipüüki harrastavad kalurid. Nii näiteks on tööturvalisust ja -hügieeni parandavad 
meetmed komisjoni ettepaneku järgi piiratud pardal töötavate kaluritega.
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Arvamuse koostaja muudab samuti väikesemahulise püügi määratlust, kuna see ei peaks 
tuginema ainult komisjoni välja pakutud laeva kere pikkusel. Antud määratlus on reformis 
ülekantava kalapüügiõiguste eeskirjade edu saavutamiseks olulisel kohal, sellest tuleks välja 
jätta väikesemahulise kalapüügiga tegelevad laevastikud, et vältida kalastusressursside
koondumist suurtesse laevadesse, mis tooks kaasa sotsiaalmajanduslikku kahju paljude 
rannikualade jaoks. 

Samuti muudab raporti projekt komisjoni teksti seda osa, mis puudutab tagasiheite ja 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse määra, mitte nõustudes ühenduse täitevvõimu ühise 
kalanduspoliitika algmääruse ettepanekus rõhutatud eesmärkidega. 

Mis puudutab turu stabiliseerimise toetuskõlblikke meetmeid, siis raporti projekt peegeldab 
Euroopa sektori muret, mis ei ole nõus eraladustamise toetuste kaotamisega 2019. aastal ja 
tuunikalasektorile hüvitiste maksmise kohese lõpetamisega. 

Vesiviljeluse valdkonnas on komisjoni ettepanek liiga kitsendav, piirates fondi 
innovatsioonitoetusi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja mikroettevõtetega. Suured 
ettevõtted on sageli ainsana need, kes saavad endale lubada vajalikke investeeringuid, ja 
võttes arvesse, et uuenduse edendamine on ettepaneku üks eesmärke, siis on komisjoni 
piirangud selles osas vastukäivad. Vältides piirangute kehtestamist uues rahastamisvahendis, 
leiab arvamuse koostaja, et tegemist on tuleviku sektoriga, mida on vaja tugevdada.

Teisalt ei uuri komisjon piisavalt põhjalikult kalapüügiga seonduvate tegevuste parandamist, 
mistõttu sisaldab käesolev projekt mitu muudatusettepanekut, mille eesmärk on suurendada 
töötlemis- ja turustamistegevuse toetusmeetmeid, kuna need on sektorid, mida ei tohiks 
kohalikku arengut toetavate strateegiate rakendamisel kõrvale jätta. 

Üldjuhul on arvamuse koostaja Euroopa Komisjoni esitatud uute suunistega nõus, kuid esitab 
siiski kohandusi, mis on sageli kooskõlas ühenduse täitevvõimu rõhutatud eesmärkidega ja 
teistel juhtudel pooldavad endise Euroopa Kalandusfondi nende elementide taastamist, mis 
peaksid jõus olema järgmise finantsplaneerimise perioodi jooksul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 

(9) Kõige olulisem on integreerida 
keskkonnaküsimused paremini ühisesse 
kalanduspoliitikasse, mis peaks teenima 
liidu keskkonnapoliitika ja Euroopa 
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2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis 
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel 
tasemel, mis tagaks hiljemalt 
2015. aastaks maksimaalse jätkusuutliku
saagikuse. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamisel 
ettevaatusprintsiipi ja ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma panuse 
merekeskkonna kaitsesse, mis sätestati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 
2008. aasta direktiivis 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

2020. aasta strateegia huve. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on kasutada 
mere bioloogilisi elusressursse viisil, mis 
taastaks ja hoiaks kalavarusid sellisel 
tasemel, mis võimaldaks saavutada seatud 
eesmärgi tagada hiljemalt 2020. aastaks
maksimaalne jätkusuutlik saagikus. Ühise 
kalanduspoliitika puhul rakendatakse 
kalavarude majandamisel 
ettevaatusprintsiipi ja ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi. Seega peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond andma panuse 
merekeskkonna kaitsesse, mis sätestati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 
2008. aasta direktiivis 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv).

Or. es

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühise kalanduspliitika eesmärkide 
saavutamist õõnestataks, kui Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu antav 
liidu rahaline toetus eraldataks 
ettevõtjatele, kes eelnevalt ei vastanud 
nõuetele, mis on seotud avaliku huviga 
säilitada mere bioloogilised ressursid. 
Seega peaksid olema vastuvõetavad vaid 
ettevõtjad, kes teatava ajavahemiku jooksul 
enne toetusetaotluse esitamist ei olnud 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga tegelevate 
laevade ELi nimekirja kantud laevade töö, 
juhtimise ega omamisega, nagu see on 
sätestatud nõukogu 29. septembri 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 1005/2008 
(millega luuakse ühenduse süsteem 

(15) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamist õõnestataks, kui Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu antav 
liidu rahaline toetus eraldataks 
ettevõtjatele, kes eelnevalt ei vastanud 
nõuetele, mis on seotud avaliku huviga 
säilitada mere bioloogilised ressursid. 
Seega peaksid olema vastuvõetavad vaid 
ettevõtjad, kes teatava ajavahemiku jooksul 
enne toetusetaotluse esitamist ei olnud 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga tegelevate 
laevade ELi nimekirja kantud laevade töö, 
juhtimise ega omamisega, nagu see on 
sätestatud nõukogu 29. septembri 
2008. aasta määruse (EÜ) nr 1005/2008 
(millega luuakse ühenduse süsteem 
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ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks ning muudetakse määrusi 
(EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja 
(EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja 
(EÜ) nr 1447/1999) artikli 40 lõikes 3, 
ning kes ei ole toime pannud tõsist 
rikkumist määruse (EÜ) nr 1005/2008 
artikli kohaselt või 20. novembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 
(millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimise tagamiseks, 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 
nr 2371/2002, nr 811/2004, (EÜ) nr 
768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 
2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 
509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 
1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 
1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) 
1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006) artikli 90 
lõike 1 kohaselt, ning kes ei ole jätnud 
täitmata mõnd teist ühise kalanduspoliitika 
eeskirja, seades sellega suurde ohtu 
asjaomaste kalavarude säästva arengu ning 
kujutades endast olulist ohtu mere 
bioloogiliste elusressursside jätkusuutliku 
kasutamisele, millega taastatakse ja 
hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikke tasemeid.

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks ning muudetakse määrusi 
(EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja 
(EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja 
(EÜ) nr 1447/1999) artikli 40 lõikes 3, 
ning kes ei ole toime pannud tõsist 
rikkumist määruse (EÜ) nr 1005/2008 
artikli kohaselt või 20. novembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 
(millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimise tagamiseks, 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) 
nr 2371/2002, nr 811/2004, (EÜ) nr 
768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 
2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 
509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 
1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 
1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) 
1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006) artikli 90 
lõike 1 kohaselt, ning kes ei ole jätnud 
täitmata mõnd teist ühise kalanduspoliitika 
eeskirja, seades sellega suurde ohtu 
asjaomaste kalavarude säästva arengu ning 
kujutades endast olulist ohtu mere 
bioloogiliste elusressursside jätkusuutliku 
kasutamisele, millega taastatakse ja 
hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis lähenevad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikule tasemele. 

Or. es

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ühise kalanduspoliitika kontekstis on 
ülioluline teatavate eeltingimuste 

välja jäetud
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täitmine, eriti sel puhul, mis seondub 
mitmeaastaste vesiviljelust käsitlevate 
riiklike strateegiakavade esitamisega ja 
tõendatud haldussuutlikkusega, et täita 
kalanduse haldamise andmenõudeid ning 
kehtestada liidu kontrolli-, inspekteerimis-
ja jõustamissüsteemi rakendamine.

Or. es

Selgitus

Komisjon peaks eeltingimusi paremini uurima, et säilitada soovitatavalt vaid need, mis 
parandavad fondi tõhusust. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(36) Pardal tervise ja ohutusvajaduste 
täitmise tagamiseks peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama sellise
eesmärgiga investeeringuid.

Or. es

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine. 
On leitud, et liigne püügivõimsus on 
peamine ülepüügi põhjustaja. Seetõttu on 
ülitähtis kohandada liidu kalalaevastik 
olemasolevatele ressurssidele vastavaks. 
Liigse püügivõimsuse kõrvaldamine 
riigiabi kaudu, näiteks ajutine või püsiv 
tegevuse lõpetamine ja lammutamiskavad, 
on osutunud ebaefektiivseks. Seetõttu
toetab Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond ülekantavate 
püügikontsessioonide loomist ja haldamist, 
mille eesmärk on vähendada liigset 
püügivõimsust ning suurendada asjaomaste 
tegevuste majandusarengut ja asjaomaste 
ettevõtjate kasumlikkust.

(39) Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada kalavarude jätkusuutlik kasutamine. 
On leitud, et liigne püügivõimsus on 
peamine ülepüügi põhjustaja. Seetõttu on 
ülitähtis kohandada liidu kalalaevastik 
olemasolevatele ressurssidele vastavaks ja 
selle eesmärgi saavutamiseks on vaja 
säilitada riigiabi kalapüügitegevuse 
ajutise või püsiva lõpetamise ja laevade 
lammutamise kavadele. Lisaks toetab 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
ülekantavate püügikontsessioonide loomist 
ja haldamist, mille eesmärk on vähendada 
liigset püügivõimsust ning suurendada 
asjaomaste tegevuste majandusarengut ja 
asjaomaste ettevõtjate kasumlikkust.

Or. es

Selgitus

Püügitegevuse ajutise või püsiva lõpetamise toetamise eesmärk on olnud Euroopa laevastiku 
püügivõimsuse vähendamine. Lisaks sellele on toetuse eesmärk leevendada 
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sotsiaalmajanduslikke tagajärgi, mida kriitilised olukorrad kalandussektorile avaldavad, 
mistõttu ei tohiks toetamist lõpetada.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheitekeeluga peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama samasuguseid investeeringuid, 
mille eesmärk on kasutada püütud 
soovimatut kala võimalikult hästi ning 
tõsta püütud kala vähekasutatavate osade 
hinda. Arvestades ressursinappust, peaks 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, mille 
eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

(43) Kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
kohaldatud tagasiheite järkjärgulise 
vähendamisega peaks Euroopa Merendus-
ja Kalandusfond toetama samasuguseid 
investeeringuid, mille eesmärk on kasutada 
püütud soovimatut kala võimalikult hästi 
ning tõsta püütud kala vähekasutatavate 
osade hinda. Arvestades ressursinappust, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
püütud kala väärtuse maksimeerimiseks 
toetama ka sarnaseid investeeringuid, mille 
eesmärk on lisada püütavale kalale 
kaubanduslikku väärtust.

Or. es

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Olles teadlik kalasadamate, 
lossimiskohtade ja varjualuste tähtsusest, 
peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama asjaomaseid investeeringuid, eriti 
energiatõhususe, keskkonnakaitse ja 
lossitud kalandustoodete kvaliteedi 
suurendamiseks ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks.

(44) Olles teadlik kalasadamate, 
lossimiskohtade, varjualuste ja
oksjonihoonete tähtsusest, peaks Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond toetama 
asjaomaseid investeeringuid, eriti 
energiatõhususe, keskkonnakaitse ja 
lossitud kalandustoodete kvaliteedi 
suurendamiseks ning ohutuse ja 
töötingimuste parandamiseks.

Or. es
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

peaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
toetama ka soovimatu saagi töötlemist.

Or. es

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69 a) Äärepoolseimates piirkondades 
rakendatavad konkreetsed meetmed on 
osutunud väga kasulikuks kaugusest ja 
eraldatusest tingitud puuduste 
hüvitamisel. Järgmise perioodi 
finantsplaneerimist silmas pidades tuleb 
põhjalikult uurida sarnaste meetmete 
kasutusele võtmist nendes Euroopa Liidu 
eraldatud aladel, mis sarnanevad 
piirkondadele, kus põllumajanduspoliitika 
vahendid on osutunud tõhusaks.

Or. es

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles ning ühise 
kalanduspoliitika reformi rohelise raamatu 
järelduste vaimus tuleks EMKFi toetusest 
ilma jätta need ettevõtjad, kes ei täida ühise 
kalanduspoliitika eeskirju ja seavad 
eelkõige ohtu asjaomaste varude 
jätkusuutlikkuse ning tekitavad seega suure 
ohu mere bioloogiliste elusressursside 
säästvale kasutamisele, millega taastatakse 

(88) Mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise ja kalavarude kaitsmise 
tähtsusest teadlik olles ning ühise 
kalanduspoliitika reformi rohelise raamatu 
järelduste vaimus tuleks EMKFi toetusest 
ilma jätta need ettevõtjad, kes ei täida ühise 
kalanduspoliitika eeskirju ja seavad 
eelkõige ohtu asjaomaste varude 
jätkusuutlikkuse ning tekitavad seega suure 
ohu mere bioloogiliste elusressursside 
säästvale kasutamisele, millega taastatakse 
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ja hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikke tasemeid, ning ettevõtjad, kes on 
seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga. Liidu 
rahastamist ei tohiks üheski etapis, alates 
tegevuse valikust kuni selle rakendamiseni, 
kasutada ÜKP määruse eesmärkides 
sätestatud mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise avaliku huvi õõnestamiseks.

ja hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis lähenevad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikele tasemetele, ning ettevõtjad, kes 
on seotud ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga. Liidu 
rahastamist ei tohiks üheski etapis, alates 
tegevuse valikust kuni selle rakendamiseni, 
kasutada ÜKP määruse eesmärkides 
sätestatud mere bioloogiliste ressursside 
säilitamise avaliku huvi õõnestamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

• „kalanduspiirkond” – rannikuala, jõe 
või järvega külgnev piirkond (sh tiigid 
või jõesuue), kus märkimisväärne osa 
tööhõivest on seotud kalanduse või 
vesiviljelusega ja mille on liikmesriik 
sellisena määratlenud;

Or. es
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Selgitus

Euroopa Komisjoni esitatud määratlus jätab tähelepanuta kontinentaalse 
vesiviljelustegevuse, mida harrastatakse jõgedes, nagu näiteks forellikasvatus. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• „integreeritud merenduspoliitika (IMP)” 
– liidu poliitika, mille eesmärk on 
soodustada koordineeritud ja ühtset
otsustamist, et maksimeerida 
jätkusuutlikku arengut, majanduskasvu ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust liikmesriikides, 
ning eelkõige liidu rannikualadel, saartel 
ja äärepoolseimates piirkondades ning ka 
merendussektorites ühtse 
merenduspoliitika ja asjakohase 
rahvusvahelise koostöö kaudu;

• „integreeritud merenduspoliitika (IMP)” 
– liidu poliitika, mille eesmärk on rajada 
ja kohaldada integreeritud, ühtne, 
läbipaistev ja jätkusuutlik otsustamise 
kord ookeanide, rannikualade, saarte, 
äärepoolseimate piirkondade merede ja 
merendussektori küsimustes; 

Or. es

Selgitus

Antud määratlus on kooskõlas Euroopa Komisjoni 10. oktoobri 2007. aasta teatises 
sätestatud liidu integreeritud merenduspoliitika määratlusega. 

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

• „väikesemahuline rannapüük” – kalapüük 
kalalaevadega, mille üldpikkus on alla 15 
meetri või mille püügireis kestab alla 24 
tunni;
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Or. es

Selgitus

Väikesemahulist püügitegevust ei määratle ainult laeva tehnilised näitajad, nagu näiteks 
laevakere pikkus. Selle tegevuse määratlemisel on vaja silmas pidada ka teisi aspekte, nagu 
näiteks püügireisi kestvust. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „kalapüügi käitaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes juhib, omab ettevõtet 
või töötab FIEna või palgatöölisena 
ettevõttes, mis tegeleb kalapüügitoodete
tootmisahelaga seotud valdkonnaga. 

Or. es

Selgitus

Selleks, et täpsustada uue määruse raames kavandatud hüvitisesaajate ulatust, on vaja 
tarvitusele võtta mõiste, mis hõlmaks kogu kalapüügi sektorit, kus paljudel juhtudel peaks 
toetust saama kõik selle sektori töötajad, kaasa arvatud mõrrapüüki teostavad kalurid ja 
kalapüügi abistav personal (seinnoodiga püüdjad, pakkijad jne).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
kalanduse ja vesiviljeluse edendamine;

(a) konkurentsivõimelise kalanduse ja 
vesiviljeluse, sealhulgas töötlemis- ja 
turustamistegevuse ning samuti nende 
majandusliku, sotsiaalse ja 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse
edendamine;

Or. es
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Selgitus

Arvamuse koostaja leiab, et on väga oluline tugevdada uue fondi sotsiaalmajanduslikke 
eesmärke, kuna kalapüük on paljudes Euroopa Liidu rannikualades heaolu tagamiseks väga 
oluline tegevusala. 

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kalandustegevuse mitmekesistamine, 
sealhulgas meremajanduse muude 
sektorite kaudu; 

Or. es

Selgitus

Arvamuse koostaja soovitab jagada Euroopa Komisjoni välja pakutud prioriteedi kaheks. 
Teisalt leiab arvamuse koostaja, et mitmekesistamine ei pea toimuma kalandussektoriväliste 
tegevuste kaudu. Kalandustegevus võib pakkuda tööhõive võimalusi, mida ei peaks eirama.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Meremajanduse kasv, mis võtab 
arvesse kliimamuutust. 

Or. es

Selgitus

Arvamuse koostaja soovitab jagada Euroopa Komisjoni välja pakutud prioriteet b kaheks. 
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeltingimused välja jäetud
EMKFi suhtes kohaldatakse käesoleva 
määruse III lisas viidatud eeltingimusi.

Or. es

Selgitus

Komisjon peaks eeltingimusi paremini uurima, et säilitada soovitatavalt vaid need, mis 
parandavad fondi tõhusust. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ettevõtjad, kes on muul viisil 
tegutsenud vastuolus ÜKP eeskirjadega, 
mis ohustab oluliselt asjaomaste 
kalavarude jätkusuutlikkust.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Euroopa Komisjoni välja pakutud tekst tekitab juriidilist ebakindlust. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lõike 1 punktis c viidatud muude 
mittevastavuse juhtumite 
kindlaksmääramine, mis seavad suurde 

välja jäetud
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ohtu asjaomaste varude jätkusuutlikkuse.

Or. es

Selgitus

Euroopa Komisjoni välja pakutud tekst tekitab juriidilist ebakindlust. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Tõlkija märkus: tõlge ei vasta 
originaalile)

(b) uute kalalaevade ehitus või nende 
sissevedu;

Or. es

Selgitus

Kalalaevade lammutamise eest saadavad toetused on olulised, et jätkata Euroopa laevastiku 
ümber korraldamist ja aidata seega kaasa kalapüügivõimsuse kohandamisele olemasolevatele 
ressurssidele. Euroopa Kontrollikoja koostatud Euroopa Kalandusfondi tegevust kajastavas 
raportis soovitatakse suurendada toetuste tõhusust, kuid mitte mingil tingimusel ei pooldata 
nende kaotamist. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) püügitegevuse ajutine katkestamine; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Euroopa toetused püügitegevuse ajutise katkestamise eest on aidanud hakkama saada 
kriitiliste olukordadega, vähendades samal ajal sellega kaasnevat sotsiaalset kahju. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. V jaotise V peatüki kohaselt 
äärepoolseimate piirkondade hüvitiseks 
eraldatud vahendid ei suurene aasta lõikes:

5. V jaotise V peatüki kohaselt 
äärepoolseimate piirkondade hüvitiseks 
eraldatud vahendid ei suurene aasta lõikes:

4 300 000 eurot Madeirale ja Assooridele; 8 300 000 eurot Madeirale ja Assooridele;
5 800 000 eurot Kanaari saartele; 11 600 000 eurot Kanaari saartele;

4 900 000 eurot Prantsuse Guajaanale ja 
Réunionile.

9 800 000 eurot Prantsuse Guajaanale ja 
Réunionile.

Or. es

Selgitus

Majanduskriisi mõjud tulevad eriti teravalt esile Euroopa Liidu äärepoolseimates 
piirkondades, kus töötuse tase ületab Euroopa Liidu keskmise. Arvamuse koostaja soovitab 
kahekordistada nendele piirkondadele makstava abiraha suurust, et hüvitada nende kaugusest 
ja eraldatusest tulenevaid kõrgemaid kulusid. Arvamuse koostaja soovitab summat kokku 
suurendada 15 miljoni euro võrra, summa arvatakse maha abirahast, mis on eraldatud 
EMKF otsese eelarve täitmise meetmetele, mis tagab ühtlasi eelarve erapooletuse. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvevahendid otsesel eelarve täitmisel Eelarvevahendid otsesel eelarve täitmisel
EMKFi 1 047 000 000 euro suurune 
summa eraldatakse kooskõlas VI jaotise I 
ja II peatükiga otsese eelarve täitmise 
kohastele meetmetele. See summa sisaldab 
tehnilist abi artikli 91 kohaselt.

EMKFi 1 032 000 000 euro suurune 
summa eraldatakse kooskõlas VI jaotise I 
ja II peatükiga otsese eelarve täitmise 
kohastele meetmetele. See summa sisaldab 
tehnilist abi artikli 91 kohaselt.

Or. es

Selgitus

Euroopa Komisjon peaks lühidalt ja täpselt selgitama otsese eelarve täitmise kohaste 
meetmete kulusid, kuna komisjoni ettepanekus esitatud summa moodustab EMKFi eelarvest 
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suure osa (16 protsenti). Arvamuse koostaja leiab, et komisjoni reserveeritud eraldisest võiks 
väga väikese osa ehk 15 miljonit eurot suunata Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade 
toetuseks, seal ilmnevad praeguse majanduskriisi tagajärjed teravamalt kui ülejäänud ELis. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduskava juhtpõhimõtted välja jäetud
Liikmesriigid arvestavad rakenduskava 
ettevalmistamisel järgmisi 
juhtpõhimõtteid:
a) lisatud on meetmekombinatsioonid 
seoses liidu iga prioriteediga, lähtudes 
loogiliselt eelhindamisest ning tugevate ja 
nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude 
analüüsist (edaspidi „SWOT”);
b) asjakohane innovatsiooni ja 
kliimamuutuse mõjude vähendamise 
käsitusviis, mille kohandus lisatakse 
kavasse;
c) ette on nähtud asjakohased meetmed 
kava rakendamise lihtsustamiseks ja 
hõlbustamiseks;
d) vajaduse korral käesoleva määruse 
artikli 6 lõigetes 3 ja 5 viidatud liidu 
EMKFiga seotud prioriteetides 
sisalduvate meetmete kooskõla 
vesiviljeluse mitmeaastase riikliku 
strateegiakavaga, millele on viidatud 
[ühise kalanduspoliitika määruse] artiklis 
43.

Or. es

Selgitus

See artikkel ei esita midagi, et vältida määruse teistes osades sisalduvate elementide 
kordamist. 
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalureid ja teisi asjassepuutuvaid 
sidusrühmasid hõlmava sotsiaaldialoogi 
edendamist riigisisesel, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil.

(c) kalapüügisektori käitajaid ja teisi 
asjassepuutuvaid sidusrühmasid hõlmava 
sotsiaaldialoogi edendamist riigisisesel, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on arvata toetuse saajate hulka tuunikala püüdjad ning teised 
kalapüügiga tegelevad rühmad, nagu näiteks pakkijad ja seinnoodiga püüdjad, kes jäävad 
kaluri mõistest välja. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud toetust antakse ka 
füüsilisest isikust kalurite abikaasadele või 
− siseriiklikus õiguses tunnustatud juhtudel 
− füüsilisest isikust kalurite
kooselupartneritele, kes ei ole ei töötajad 
ega äripartnerid, kuid osalevad siseriiklikus 
õiguses sätestatud tingimustel pidevalt 
füüsilisest isikust kalurite tegevuses, täites 
abiülesandeid.

2. Lõikes 1 viidatud toetust antakse ka 
füüsilisest isikust kalapüügisektori
käitajate abikaasadele või − siseriiklikus 
õiguses tunnustatud juhtudel − füüsilisest 
isikust kalapüügisektori käitajate
kooselupartneritele, kes ei ole ei töötajad 
ega äripartnerid, kuid osalevad siseriiklikus 
õiguses sätestatud tingimustel pidevalt 
füüsilisest isikust kalurite tegevuses, täites 
abiülesandeid.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on arvata toetuse saajate hulka tuunikala püüdjad ning teised 
kalapüügiga tegelevad rühmad, nagu näiteks pakkijad ja seinnoodiga püüdjad, kes jäävad 
kaluri mõistest välja. 
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kalandusväliseid alustavaid ettevõtteid; (a) alustavaid ettevõtteid, kaasa arvatud 
kalandusväliseid;

Or. es

Selgitus

Jääb arusaamatuks, miks mitmekesistamine ja töökohtade loomine peab tingimata toimuma 
väljaspool kalandussektorit. Kalandustegevus võib samuti kaasa aidata nende eesmärkide 
täitmisele. 

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) laevade kohandamist, et muuta nende 
sihtotstarve kalandusväliseks tegevuseks. 

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamine ja töökohtade loomine peaks keskenduma ilma eristamata kõikidele 
Euroopa kalalaevadele, seda eriti praeguse tõsise majanduskriisi ajal. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) alustavate ettevõtjate laeva ostu. 
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Or. es

Selgitus

Euroopa Komisjoni ettepanek ei sisalda meetmeid põlvkondade vahetuse soodustamiseks 
kalandussektoris. Sellele vaatamata on vaja edendada noorte tööhõivet. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kaluritele, kes:

Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kalapüügisektori käitajatele, kes: 

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamine ja töökohtade loomine peab keskenduma tervele kalandussektorile. 
Ettepanekus kasutatav terminoloogia ei ole piisavalt selgitav.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 1 punkti alusel antud rahalise 
toetuse summa ei ületa 50 % äriplaanis 
igaks tegevuseks ettenähtud eelarvest ja ei 
ületa maksimumsummat 50 000 eurot iga 
tegevuse kohta.

(Tõlkija märkus: tõlkes puudub “a”)

6. Lõike 1 punkti a alusel antud rahalise 
toetuse summa ei ületa 50% äriplaanis 
igaks tegevuseks ettenähtud eelarvest. 

Or. es

Selgitus

50 000-eurone maksimumsumma on meelevaldne ja võib põhjustada investeerimisvõimaluste 
kaotsi minekut. 
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervis ja ohutus kalalaeval Töötervishoid ja tööohutus

Or. es

Selgitus

Kavandatud toetustest peavad tulu saama kõik kalurid, kaasa arvatud käsipüüki harrastavad 
kalurid, tuunikala püüdjad ja kalapüügi abilised. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib kalurite pardal
töötingimuste parandamiseks toetada 
kalalaevade pardal tehtavaid 
investeeringuid või investeeringuid 
individuaalsesse varustusse tingimusel, et
investeeringud lähtuvad kõrgematest 
standarditest, kui liikmesriikide või liidu 
õiguses ettenähtud standardid.

1. EMKF võib kalapüügisektori käitajate
töötingimuste parandamiseks toetada 
tehtavaid investeeringuid või 
investeeringuid individuaalsesse 
varustusse, et parandada tööturvalisust, 
töötingimusi, hügieeni, toodete kvaliteeti, 
energiatõhusust ja selektiivsust, kui see ei 
too kaasa püügivõimsuse suurenemist. 

Or. es

Selgitus

Kavandatud toetustest peavad tulu saama kõik kalurid, kaasa arvatud käsitsi püüki 
harrastavad kalurid, tuunikala kalurid ja kalapüügi abilised. Samuti on vaja täpsustada 
valdkondi, mida investeeringud võivad töötervishoiu ja tööturvalisuse parandamiseks katta. 
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse kaluritele või
kalalaevade omanikele.

2. Toetust antakse kalapüügisektori
käitajatele ja kalalaevade omanikele või
püügiseadmete omanikele. 

Or. es

Selgitus

Töötervishoidu ja tööturvalisust edendavatest toetustest peavad tulu saama kõik 
kalapüügisektori käitajad, kaasa arvatud käsipüüki harrastavad kalurid, tuunikala püüdjad ja 
kalapüügi abilised, ning samuti laeva- ja püügiseadmete omanikud. 

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tegevuseks on kalalaeva pardal 
tehtav investeering, siis ei anta samale 
kalalaevale toetust rohkem kui kord 
programmitöö perioodi jooksul. Kui 
tegevuseks on investeering 
individuaalsesse varustusse, siis ei anta 
samale kalalaevale toetust rohkem kui 
kord programmitöö perioodi jooksul.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjoni esitatud piirangud toetuste saamise sagedusele töötervishoiu ja tööturvalisuse 
parandamiseks takistavad selles artiklis püstitatud eesmärkide täitmist. Arvamuse koostaja ei 
nõustu nende piirangutega, kuna eelnevalt ei ole võimalik teada vajalike investeeringute arvu. 
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon on volitatud kooskõlas 
artikliga 150 võtma vastu delegeeritud 
akte, et määrata kindlaks lõike 1 alusel 
toetuskõlblike tegevuste liigid.

4. Toetuskõlblikud tegevused kaasatakse 
rakenduskavva ja valikukriteeriumide 
hulka. 

Or. es

Selgitus

Toetuskõlblike tegevuste liikide vastu võtmine delegeeritud õigusaktide kaudu ei peaks 
puudutama Euroopa Komisjoni. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kalalaevade püügitegevuse püsivat 
lõpetamist;

Or. es

Selgitus

Kalapüügitegevuse püsiva lõpetamise toetamine on minevikus kaasa aidanud sektori 
ümberkorraldamisele ja selleks, et ressursse säilitada, on tulevikus vaja jätkata Euroopa 
püügivõimsuse kohandamist. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kalalaeva omanike ja kalurite 
kalandustegevuse ajutist katkestamist. 



PA\911407ET.doc 27/49 PE494.699v01-00

ET

Or. es

Selgitus

Kalandustegevuse ajutise katkestamise toetamine on oluline, et vähendada püügivõimsuse 
järsu kärpimisega kaasnevat sotsiaalset kahju. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kalalaeva püügitegevuse püsiv 
lõpetamine viiakse täide laeva 
lammutamisega või laeva 
ümberehitamisega liikmesriigi lipu all 
sõitvaks laevaks ja liidu registrisse 
kandmisega kui kalapüügiga mitte tegelev 
laev. 

Or. es

Selgitus

Toetused kalapüügitegevuse püsiva lõpetamise eest on aidanud sektorit ümber korraldada, 
vähendades sotsiaalset kahju, mis kaasneb ressursside säilitamiseks tehtava püügivõimsuse 
järsu kärpimisega. Seetõttu on taoliste toetuste säilitamine vajalik, sõltumata sellest, kas 
ülekantavate püügiõiguste kord võetakse kasutusele või mitte. 

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kalalaeva püügitegevuse püsiva 
lõpetamisega kaasneb selle laeva 
püügivõimsuse ja püügiloa alaline 
tühistamine. 

Or. es
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Selgitus

Kalapüügitegevuse püsiva lõpetamise toetamine on minevikus kaasa aidanud sektori 
ümberkorraldamisele ja selleks, et ressursse säilitada, on tulevikus vaja jätkata Euroopa 
püügivõimsuse kohandamist, mistõttu tuleb need toetused alal hoida.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kalapüügitegevuse ajutine 
katkestamine saab toimuda ainult 
tehnilise meetme alusel, mis järgib ühise 
kalanduspoliitika määruse artikli 8 
punkte d ja e. 

Or. es

Selgitus

Püügitegevuse püsiva ja ajutise lõpetamise toetamine on kaasa aidanud sektori 
ümberkorraldamisele, vähendades sotsiaalset kahju, mis kaasneb kalavarude säilitamise 
meetmetega. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Kalalaeva püügitegevuse püsivat 
lõpetamist saab ainsana kohaldada ühise 
kalanduspoliitika määruse artikli 7 
punktis c ettenähtud kaitsemeetmega. 

Or. es

Selgitus

Püügitegevuse püsiva ja ajutise lõpetamise toetamine on kaasa aidanud sektori 
ümberkorraldamisele, vähendades sotsiaalset kahju, mis kaasneb kalavarude säilitamise 
meetmetega. 
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35a
Püügivõimsuse majandamise meetmete 

rakendamise toetamine 
1. Ühise kalanduspoliitika määruse artikli 
34 kohaselt võib EMKF püügivõimsuse 
majandamise meetmete tõhusaks 
rakendamiseks toetada: 
a. kalalaevade püügitegevuse püsivat 
lõpetamist
b. kalalaevade omanike ja kalurite 
kalandustegevuse ajutist katkestamist, kui 
see on vajalik selleks, et saavutada 
püügitegevuse püsiva lõpetamise 
eesmärke. 
2. Lõikes 1 ette nähtud toetusi 
kohaldatakse lammutamisplaani alusel, 
plaani kinnitab EMKFi korraldusasutus. 

Or. es

Selgitus

Selleks, et tagada püügivõimsuse majandamise tõhusus erinevate püügitegevuste puhul ja 
erinevates piirkondades, on vaja rakendada struktuurseid toetusmeetmeid. Sõltumata sellest, 
kas Euroopa Liidus võetakse tarvitusele ülekantavate püügiõiguste kord või mitte, on vaja 
säilitada toetused püügitegevuse lõpetamisele, kuna selle mõju püügivõimsuse vähendamisele 
avaldub alles mõne aja möödudes ning ei hõlma kõiki laevastikke. Lisaks sellele on 
püügitegevuse lõpetamise toetuste säilitamine vajalik selleks, et saada hakkama kriitiliste 
olukordadega, näiteks kokkulepete tühistamise korral kolmandate riikidega. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35b 
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Kalalaeva püügitegevuse püsiva 
lõpetamise meetmetest mõjutatud kalurite 

toetamine
EMKF võib nende kalurite olukorra 
leevendamiseks, kes kaotavad töö 
kalalaeva püügitegevuse püsiva 
lõpetamise tõttu, toetada: 
a. varajast lahkumist kalandussektorist, 
kaasa arvatud ennetähtaegne pensionile 
jäämine;
b. ühekordse hüvitisega kalalaeva pardal 
vähemalt 12 kuud töötanud kalurile. See 
hüvitis tuleb tagasi maksta 
proportsionaalselt, kui hüvitisesaaja asub 
hüvitise saamisest vähem kui ühe aasta 
möödudes taas kalurina tööle. 

Or. es

Selgitus

Selleks et parandada nende kalurite olukorda, keda mõjutab püügitegevuse püsiv lõpetamine, 
on vaja kasutusele võtta sotsiaalmajanduslikke toetusmeetmeid. Arvamuse koostaja ei jaga 
komisjoni seisukohta, et need toetused tuleks tühistada, kuna see tooks kaasa märkimisväärse 
sotsiaalse kahju. 

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et vähendada kalanduse mõju 
merekeskkonnale, toetada tagasiheite 
kaotamist ja soodustada üleminekut mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamisele, 
millega taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saavutamiseks vajalikke
tasemeid, võidakse EMKFiga toetada 
investeeringuid varustusse, millega:

1. Selleks et vähendada kalanduse mõju 
merekeskkonnale, toetada tagasiheite 
vähendamist ja soodustada üleminekut 
mere bioloogiliste elusressursside 
kasutamisele, millega taastatakse ja 
hoitakse püütavate liikide populatsioonid 
tasemetel, mis lähenevad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalikele tasemetele, võidakse EMKFiga 
toetada investeeringuid varustusse, 
millega:

Or. es
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Selgitus

Ühine kalanduspoliitika peab kalavarude säilitamisel püstitama realistlikke eesmärke. 

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samale liidu kalalaevale ja 
samaliigilisele varustusele ei anta toetust 
rohkem kui üks kord programmitöö 
perioodi jooksul.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Need komisjoni esitatud piirangud vähendavad nende meetmete edukust, mis on võetud 
selleks, et vähendada kalapüügi mõju merekeskkonnale. Kuna kalalaev võib vajada 
mitmesuguseid investeeringuid, siis jäävad selles määruses esitatud komisjoni piirangud 
arusaamatuks. 

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetust antakse üksnes siis, kui lõikes 1 
viidatud püügiseadmetel või muul
varustusel on tõendatavalt parem suuruse 
selektiivsus või väiksem mõju 
mittesihtliikidele võrreldes sarnaste 
seadmete või muu varustusega, mis on 
lubatud liidu või liikmesriigi 
asjassepuutuvas siseriiklikus õiguses, mis 
on vastu võetud [ühise kalanduspoliitika 
määruses] viidatud piirkonnastamise 
kontekstis.

3. Toetust antakse üksnes siis, kui lõikes 1 
viidatud püügiseadmed või muu varustus 
vähendab tõendavalt kalandustegevuse 
füüsilisi ja bioloogilisi mõjusid.

Or. es
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Selgitus

Komisjoni ettepanek kitsendab liigselt toetuse ulatust. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriigi tunnustatud 
kaluriorganisatsioonidele.

(c) kalapüügisektori käitajatele, kes 
omavad väljavahetatavaid püügiseadmeid 
ja kes on kalandustegevusega tegelenud 
taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 
kahe aasta jooksul vähemalt 
kuuskümmend päeva. 

Or. es

Selgitus

On oluline, et toetus hõlmaks kalapüügi kõikide elukutsete esindajaid. 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36a
Erakorraliste sündmuste tekitatud kahju 

hüvitamise toetamine
Leevendamaks erakorraliste sündmuste 
tagajärjel tekkinud majanduslikku 
olukorda, mis takistab kalandustegevuse 
edasist normaalset arengut, võib EMKF 
toetada kalalaevade omanike ja kalurite 
kalandustegevuse ajutist katkestamist. 
Erakorraliseks sündmuseks ei loeta 
olukorda, mis on tekkinud kalavarude 
säilitamise meetmetest.

Or. es
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Selgitus

Lisaks kalavarude säilitamise meetmetele peab EMKFi määrus sisaldama vahendeid 
erakorraliste sündmustega hakkama saamiseks, nagu näiteks loodusõnnetused ja 
merekeskkonna massireostused, et leevendada ajutiselt nende kalalaevade omanike ja kalurite 
olukorda, keda erakorralised sündmused mõjutavad. 

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et soodustada tagasiheite ja 
kaaspüügi kaotamist ning soodustada 
üleminekut mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamisele, millega 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamiseks vajalikke tasemeid, 
võidakse EMKFiga toetada projekte, mille 
eesmärk on arendada või kasutusele võtta 
uusi tehnilisi ja korralduslikke teadmisi, 
mis vähendavad püügitegevuse mõju 
keskkonnale või millega saavutatakse 
merekeskkonna bioressursside 
jätkusuutlikum kasutamine.

1. Selleks et soodustada tagasiheite ja 
kaaspüügi vähendamist ning soodustada 
üleminekut mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamisele, millega 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis lähenevad
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamiseks vajalikele tasemetele, 
võidakse EMKFiga toetada projekte, mille 
eesmärk on arendada või kasutusele võtta 
uusi tehnilisi ja korralduslikke teadmisi, 
mis vähendavad püügitegevuse mõju 
keskkonnale või millega saavutatakse 
merekeskkonna bioressursside 
jätkusuutlikum kasutamine.

Or. es

Selgitus

Oluline on püstitada realistlikke eesmärke. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetus ei aita asendada või 
moderniseerida põhi- või lisamootoreid. 
Toetust antakse ainult kalalaevade 
omanikele ja samale kalalaevale ei anta 

2. Toetust antakse ainult kalalaevade 
omanikele. 
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toetust rohkem kui üks kord 
programmitöö perioodi jooksul.

Or. es

Selgitus

Komisjoni esitatud piirangud võivad vähendada kliimamuutusevastase võitluse eesmärkide 
edukust. Toetused mootoritele on vajalikud, et parandada nende energiatõhusust. Selliste 
toetuste kaotamine ei ole õigustatud. Samuti säilitab muudatusettepanek võimaluse teha ühe 
programmitöö perioodi jooksul vajadusel mitu investeeringut.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjoni esitatud piirangud võivad takistada püstitatud eesmärkide täitmist. Säilima peab 
võimalus teha ühe programmitöö perioodi jooksul vajadusel mitu investeeringut. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kalasadamad, lossimiskohad ja
varjualused

Kalasadamad, lossimiskohad, varjualused 
ja oksjonihooned

Or. es

Selgitus

Määrus peaks kaaluma vananenud oksjonihoonete infrastruktuuri parandamist.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EMKF võib lossitud toodete kvaliteedi 
suurendamiseks, energiatõhususe 
tõstmiseks, keskkonnakaitsele kaasa 
aitamiseks, ohutuse ja töötingimuste 
parandamiseks, kütuse-, vee-, jää- ja 
elektrivarude optimiseerimiseks, 
kalandustoodete ladustamise ja müügi 
optimiseerimiseks ja kalapüügitegevuse 
elektrooniliseks haldamiseks toetada 
investeeringuid kalasadamate 
infrastruktuuridesse, lossimiskohtadesse ja
oksjonihoonetesse, sealhulgas 
investeeringud jäätmete ja mereprahi 
kogumise struktuuridesse. 

Or. es

Selgitus

Laiendada tuleb toetuste eesmärke, mis on eraldatud infrastruktuuri parandamiseks. Määrus 
peaks kaaluma vananenud oksjonihoonete infrastruktuuri parandamist. 

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetus ei hõlma uute sadamate, uute 
lossimiskohtade ega uute oksjonihoonete
ehitamist.

4. Toetus ei hõlma uute sadamate või uute 
lossimiskohtade ehitamist.

Or. es

Selgitus

Toetust peaks jagama uute oksjonihoonete ehitamiseks, kuna vananenud hooneid on vaja 
asendada. 
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vesiviljelusettevõtete sissetulekute 
mitmekesistamisele vesiviljelusega
mitteseotud lisategevuste arendamise teel.

(c) vesiviljelusettevõtete sissetulekute 
mitmekesistamisele vesiviljeluse
põhitegevusega mitteseotud lisategevuste 
arendamise teel.

Or. es

Selgitus

Üks võimalus vesiviljelusettevõtete juhtimiseks on mitmekesistada nende põhitegevusega 
mitteseotud lisategevusi keskkonna või turismi vallas. 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 punkti c kohast toetust antakse 
ainult vesiviljelusettevõtetele tingimusel, 
et vesiviljelusvälised lisategevused on 
seotud vesiviljelusettevõtte 
põhitegevusega, näiteks kalandusturism, 
vesiviljelusega seotud keskkonnateenused 
või vesiviljelusega seotud haridustegevus.

2. Lõige 1 punkt c kohast toetust antakse 
ainult vesiviljelusettevõttele vesiviljeluse 
põhitegevusega seotud lisategevuste jaoks, 
näiteks kalandusturism, vesiviljelusega 
seotud keskkonnateenused või 
vesiviljelusega seotud haridustegevus. 

Or. es

Selgitus

Üks võimalus vesiviljelusettevõtete juhtimiseks on mitmekesistada nende põhitegevusega 
mitteseotud lisategevusi keskkonna või turismi vallas. 
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) võrdsete võimaluste edendamine, 
eriti sooline võrdõiguslikkus ja puudega 
inimeste kaasamine. 

Or. es

Selgitus

Selleks et edendada vesiviljelussektoris võrdseid võimalusi, soovitab arvamuse koostaja 
laiendada nõustamismeetmeid. 

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) töötingimuste parandamine, kaasa 
arvatud töö- ja pereelu ühildamine. 

Or. es

Selgitus

Vesiviljelusettevõtetele suunatud nõustamismeetmed peaksid sisaldama töötingimuste 
parandamist. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
ainult avalik-õiguslikele asutusele, kes 
valitakse välja ettevõtete nõuandeteenuseid 
sisse seadma. Lõike 1 punkti b kohast 
toetust antakse ainult vesiviljeluse 

3. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
ainult avalik-õiguslikele asutusele, kes 
valitakse välja ettevõtete nõuandeteenuseid 
sisse seadma. Lõike 1 punkti b kohast 
toetust antakse ainult vesiviljeluse 
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väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele või vesiviljelustootja-
organisatsioonidele.

väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele või tootjate
organisatsioonidele või ühendustele. 

Or. es

Selgitus

Arvamuse koostaja soovitab toetuste laiendamist tootjate ühendustele, et neil oleks võimalik 
kasutada tehnika-, teadus-, õigus- või majandusalaseid nõuandeteenuseid. 

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a osutatud toetust 
antakse ainult suurtele 
vesiviljelusettevõtetele.
(Tõlkija märkus: tõlge ei vasta 
originaalile)

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Arvesse tuleb võtta suurte ettevõtete võimalikku olulist rolli innovatsiooni edendamisel. 
Suured ettevõtted on ainsad, kes on võimelised tegema innovatsiooni soodustavat tööd. 
Seetõttu ei ole komisjoni esitatud vastav piirang õigustatud. 

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ulatusliku vesiviljeluse vormid, 
sealhulgas keskkonnakaitse ja 
parandamine, bioloogiline mitmekesisus
ning maastiku ja vesiviljelustsoonide 
traditsiooniliste tunnuste hooldus.

(c) vesiviljeluse vormid, mis on suunatud 
keskkonnakaitsele ja parandamisele, 
bioloogilise mitmekesisuse ning maastiku 
ja vesiviljelustsoonide traditsiooniliste 
tunnuste hooldusele.

Or. es
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Selgitus

Ulatuslik vesiviljelus ei pruugi olla keskkonna suhtes säästvam kui teised vesiviljeluse vormid. 

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) loomatervishoiukomitee rajamine ja 
toimimine vesiviljelussektoris. 

Or. es

Selgitus

Loomatervishoiukomiteed töötavad väga tõhusalt loomakasvatuses maismaal. Arvamuse 
koostaja soovitab edendada taolisi loomatervishoiukomiteesid ka vesiviljelussektoris, mis on 
loomakasvatuse ainuke valdkond, mis ei saa ühenduse toetusi. 

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kulutused, mida on põhjustanud 
nende loomade korjuste kogumine ja 
hävitamine, kes on surnud farmis 
loomulikku surma või õnnetuse tagajärjel,
kes on farmis tervislikel põhjustel tapetud 
ja maetud eelnevalt haldusluba taotledes. 

Or. es

Selgitus

Põllumajandusliku ettevõtte kulutused, mis kaasnevad loomade korjuste kogumise ja 
hävitamisega, on väga suured. Arvamuse koostaja soovitab need kulutused kaasata EMKFi 
meetmetesse, mis katavad kindlustuskulusid. 
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagavad kalandus- ja vesiviljelussektori 
märkimisväärse esindatuse.

(b) tagavad kalandus- ja vesiviljelussektori 
enamuse esindatuse.

Or. es

Selgitus

Termin „märkimisväärne esindatus” on kalapüügi ja vesiviljeluse elukutsete esindatuse 
kajastamiseks kalandussektori kohalikes tegevusrühmades ebaselge. 

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kalanduspiirkondades ja teistes 
merendussektorites mitmekesistamise 
toetamine ja töökohtade loomine;

(b) kalanduspiirkondades, kaasa arvatud
teistes merendussektorites 
mitmekesistamise toetamine ja töökohtade 
loomine;

Or. es

Selgitus

Majandustegevuste mitmekesistamine ei pea tingimata toimuma teistes merendussektorites. 
Kalandussektor võib pakkuda võimalusi, mida ei peaks eirama. 

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eraldatav toetus võib hõlmata käesoleva 
jaotise I ja II peatükis ettenähtud 
meetmeid, tingimusel, et nende kohalik 
juhtimine on selgelt põhjendatud. Kui 

2. Eraldatav toetus võib hõlmata käesoleva 
jaotise I, II ja IV peatükis ettenähtud 
meetmeid, tingimusel, et nende kohalik 
juhtimine on selgelt põhjendatud. Kui 
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toetust antakse toimingutele, mis vastavad 
nendele meetmetele, kohaldatakse 
käesoleva jaotise I ja II peatükis toodud 
asjakohaseid tingimusi ning toetuse määra
toimingu kohta.

toetust antakse toimingutele, mis vastavad 
nendele meetmetele, kohaldatakse 
käesoleva jaotise I, II ja IV peatükis
toodud asjakohaseid tingimusi ning toetuse 
määra toimingu kohta.

Or. es

Selgitus

Kohaliku arengu strateegiatesse on vaja juurde lisada turustamis- ja töötlemistegevus, kuna 
need aitavad kaasa töökohtade loomisele. 

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) aastas antav rahaline toetus ei ületa 
allpool toodud protsendimäärasid
turustatud aastatoodangu keskmisest 
väärtusest iga tootjaorganisatsiooni 
esmamüügis ajavahemikus 2009–2011. 
Kui tootjaorganisatsioonide liikmetel ei 
olnud 2009–2001 turustatud toodangut, siis 
võetakse arvesse sellise liikme esimesel 
kolmel tootmisaastal turustatud 
aastatoodangu keskmist väärtust:

(c) aastas antav rahaline toetus ei ületa 2% 
turustatud aastatoodangu keskmisest 
väärtusest iga tootjaorganisatsiooni 
esmamüügis ajavahemikus 2009–2011. 
Kui tootjaorganisatsioonide liikmetel ei 
olnud 2009–2011 turustatud toodangut, siis 
võetakse arvesse sellise liikme esimesel 
kolmel tootmisaastal turustatud 
aastatoodangu keskmist väärtust. 

2014. aastal 1 %
2015. aastal 0,8 %
2016. aastal 0,6 %
2017. aastal 0,4 %
2018. aastal 0,2 %

Or. es

Selgitus

Ladustamise toetamine on ainuke turgude stabiliseerimise meede, mida komisjon soovitab 
järgmisel programmitöö perioodil säilitada. Seda vahendit on vaja säilitada, et saada 
hakkama turu kõikumistega. 
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Ladustamise toetamine on ainuke turgude stabiliseerimise meede, mida komisjon soovitab 
järgmisel programmitöö perioodil säilitada. Seda vahendit on vaja säilitada, et saada 
hakkama turu kõikumistega. 

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 70 a 
Tuunikala tootjate hüvitiste toetamine

1. EMKF võib toetada hüvitiste maksmist 
tootjaorganisatsioonidele, kui 
kalakonservitööstusele suunatud 
tuunikala impordihindade langemine seab 
ohtu ühenduse tootjate sissetuleku. 
2. Toetust eraldatakse määruse nr (..) 
[kalandus- ja vesiviljelustoodete turu 
ühise korralduse kohta] ettenähtud 
tingimustele vastamisel.

Or. es

Selgitus

Arvamuse koostaja pooldab nende hüvitiste toetamise säilitamist, mida hetkel makstakse 
tuunikala tootjatele kalakonservitööstuse jaoks kolmandatest riikidest toodud tuunikala ühise 
tollitariifistiku peatamise eest terves ulatuses ja püsivalt. Nende hüvitiste kaotamine jätaks 
ühenduse tootjad tuntavalt ebasoodsasse olukorda. 



PA\911407ET.doc 43/49 PE494.699v01-00

ET

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) kalatoodete otseturustust 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
kalurite poolt.

(iii) kalatoodete otseturustust 
väikesemahulise rannapüügiga tegelevate 
kalurite ja käsipüüki harrastavate kalurite
poolt.

Or. es

Selgitus

Käsitsi püüdvaid kalureid ei peaks turustusmeetmetest ilma jätma. 

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) korraldada teavituskampaaniaid 

Or. es

Selgitus

Teavituskampaaniate korraldamine soodustaks kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamist. 
Seetõttu soovitab arvamuse koostaja lisada need toetuskõlblikke meetmete hulka. 

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) korraldada kalandus- ja 
vesiviljelussektori laatu ja reklaamiüritusi 
ning neil osaleda. 

Or. es
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Selgitus

Komisjoni ettepanekut tuleks täiendada tegevustega, mis arvamuse koostaja meelest aitavad 
kaasa kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamisele. 

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) teha ettevõtetes uuendusi. 

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekut tuleks täiendada tegevustega, mis arvamuse koostaja meelest aitavad 
kaasa kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamisele. 

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) korraldada täiendkoolitusi, eriti 
uuenduste alal. 

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekut tuleks täiendada tegevustega, mis arvamuse koostaja meelest aitavad 
kaasa kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamisele. 

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) uute turgude otsimine. 
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Or. es

Selgitus

Selgitus on eelnevatega identne. 

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) turule viimise toetamine ning lähedal 
kasvatatud ja hooajatoodete edendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) suurendamaks ettevõtete 
konkurentsivõimelisust ja majanduslikku 
elujõulisust; 

Or. es

Selgitus

Töötlemistegevus on kalandussektori majandusliku elujõu tagamiseks ning töökohtade 
säilitamiseks ja loomiseks väga olulise tähtsusega. Komisjoni ettepanekut on vaja täiendada, 
laiendades EMKFis ettenähtud toetusi. 

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) parandamaks töötingimusi, 
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hügieeni, rahvatervist ja kvaliteeti; 

Or. es

Selgitus

Töötlemistegevus on kalandussektori majandusliku elujõu tagamiseks ning töökohtade
säilitamiseks ja loomiseks väga olulise tähtsusega. Komisjoni ettepanekut on vaja täiendada, 
laiendades EMKFis ettenähtud toetusi. 

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) tootmisvõimsuse suurendamist, kui 
turuolukord seda soosib; 

Or. es

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) kalandus- ja vesiviljelussektori 
ettevõtetes ja organisatsioonides 
innovatsiooni edendamist ja uuringute 
korraldamist; 

Or. es
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d e) töötajate täiendõppe korraldamist 
innovatsiooni alal; 

Or. es

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d f) töötajatele suunatud sotsiaalseid 
meetmeid; 

Or. es

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1 – punkt d g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d g) sidusrühmade dialoogi ja koostöö 
lihtsustamiseks. 

Or. es
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 72 
sätestatud üldeeskirjadele ja järgides 
komisjoni otsust rakenduskava 
vastuvõtmise kohta, tasub komisjon terve 
programmitöö perioodi eelmakse esialgse 
summa, mis moodustab 4 % Euroopa Liidu 
eelarvest selle rakenduskava jaoks 
eraldatud summast. Selle võib jagada 
kaheks osamakseks sõltuvalt 
eelarvevahendite kättesaadavusest.

1. Lisaks [määruse (EL) nr […], millega 
kehtestatakse ühissätted] artiklis 72 
sätestatud üldeeskirjadele ja järgides 
komisjoni otsust rakenduskava 
vastuvõtmise kohta, tasub komisjon terve 
programmitöö perioodi eelmakse esialgse 
summa, mis moodustab 7% Euroopa Liidu 
eelarvest selle rakenduskava jaoks 
eraldatud summast. Selle võib jagada 
kaheks osamakseks sõltuvalt 
eelarvevahendite kättesaadavusest.

Or. es

Selgitus

Rakenduskava eest tehtavaid ühenduse eelmakseid ei peaks praeguse rahanduskriisi ajal 
vähendama. 

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina [määruse (EL) nr [...], millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 55 lõikest 7 
on kulud, mis muutuvad toetuskõlblikuks 
programmi muutmise tõttu artikli 22 lõike 
2 kohaselt, toetuskõlblikud alles alates 
muudatuse esitamisele järgneva aasta 1. 
jaanuarist.

3. Erandina [määruse (EL) nr [...], millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 55 lõikest 7 
on kulud, mis muutuvad toetuskõlblikuks 
programmi muutmise tõttu artikli 22 lõike 
2 kohaselt, toetuskõlblikud alates
muudatuse esitamise hetkest.

Or. es

Selgitus

Enamikul juhtudel esitab korraldusasutus programmi muudatuse selleks, et parandada 
sekkumismeetmeid või kohandada neid uutele oludele, mistõttu need jõustuvad muudatuse 
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esitamise hetkel, nagu see toimub EKFs. 

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 105 – lõige 1 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seda õigust kasutades järgib komisjon 
täielikult proportsionaalsuse põhimõtet ja 
võtab arvesse, et ühise kalanduspoliitika 
vastava eeskirja täitmata jätmine võib 
suuresti ohustada mere bioloogiliste 
elusressursside säästvat kasutamist, millega 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamiseks vajalikke tasemeid, 
asjaomaste kalavarude jätkusuutlikkust või 
merekeskkonna kaitset.

1. Seda õigust kasutades järgib komisjon 
täielikult proportsionaalsuse põhimõtet ja 
võtab arvesse, et ühise kalanduspoliitika 
vastava eeskirja täitmata jätmine võib 
suuresti ohustada mere bioloogiliste 
elusressursside säästvat kasutamist, millega 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis lähenevad
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamiseks vajalikele tasemetele, 
asjaomaste kalavarude jätkusuutlikkust või 
merekeskkonna kaitset.

Or. es

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa III – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldised eeltingimused välja jäetud

Or. es

Selgitus

Komisjon peaks eeltingimusi paremini uurima, et säilitada soovitatavalt vaid need, mis 
parandavad fondi tõhusust. 


