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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotus

Seuraavan rahoitussuunnitelmakauden yhteydessä komissio ehdottaa uutta Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa, joka yhdistäisi kalastuspolitiikan tukikelpoiset toimet ja uuden 
yhdennetyn meripolitiikan. Näiden toimintalohkojen yhdistämisellä yhdeksi 
rahoitusvälineeksi komissio pyrkii yksinkertaistamaan ja vähentämään hallinnollista rasitusta 
sekä vahvistamaan tulevaisuudessa uutta yhdennettyä meripolitiikkaa. 

EMKR korvaa viisi asetusta: Euroopan kalatalousrahastosta annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 1198/2006, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen 
merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä annettu asetus 
(EY) N:o 861/2006, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (maataloustukirahasto) säännökset, jotka 
koskevat kalastus- ja vesiviljelytuotteita ja syrjäisimpien alueiden Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten sekä Ranskan Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan 
pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvausjärjestelmän käyttöön ottamisesta annettu 
asetus (EY) N:o 791/2007.

Uudelle rahastolle myönnetty rahoitus on 6 500 miljoonaa euroa, joka vastaa suurin piirtein 
nykyisellä ohjelmakaudella toteutuneita menoja. Tästä määrästä 5 520 miljoonaa euroa 
kohdistetaan pääasiassa YKP:n yhteiseen hallintoon jäsenvaltioiden ja komission välillä ja 
1 047 miljoonaa euroa käytetään komission harjoittamaan yhdennetyn meripolitiikan suoraan 
hallintaan sekä toimiin kummankin politiikan täytäntöönpanon edistämiseksi.

Kalatalousalalla rahasto vastaa yhteisen kalastuspolitiikan perusasetusehdotuksessa 
esitettyihin tavoitteisiin. Ehdotuksessa pyrittiin muun muassa edistämään kalavaroja 
säästävien pyydysten käyttämistä, jotta voidaan päästä eroon saaliiden poisheittämisestä, ja 
ottamaan käyttöön kestävä enimmäistuotto. Siihen kuuluvat myös kalastustuotteiden yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevassa ehdotuksessa esitetyt tukikelpoiset toimet.

Komissio hylkää mahdollisuuden myöntää tukea kalastustoiminnan väliaikaiselle tai 
pysyvälle lopettamiselle, sillä se katsoo, että tulevaisuudessa kapasiteetin mukauttaminen 
voidaan toteuttaa uuden oikeuksien siirtojärjestelmän puitteissa.

Siinä edistetään toisaalta pienimuotoisen kalastuksen tukemista ja pyritään avustamaan 
innovointihankkeita kalastuksen ja vesiviljelyn alalla, ympäristön kannalta kestävämpää 
kalastustoimintaa kalavaroja säästävillä tekniikoilla ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

EMKR:ssa korostetaan erityisesti työllisyyden kehittämistä rannikkoalueilla muun muassa 
monipuolistamalla toimintaa kalastuksen lisäksi muuhun merellä tapahtuvaan toimintaan.

Uutta rahastoa koskevassa ehdotuksessa pyritään parantamaan myös kestävää sosiaalista 
kehitystä tunnustamalla ensimmäistä kertaa kalastusalan perheyrityksissä työskentelevien 
puolisoiden rooli, jota ei ole useinkaan tunnustettu oikeudellisesti. 
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Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission esittämiin toimenpiteisiin Euroopan 
rannikkoalueiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tukemiseksi ja jakaa suuren 
osan ehdotuksen tavoitteista. Komission toiminta näillä alueilla asuvien yhteisöjen elintason 
parantamiseksi on myönteistä. 

Siitä huolimatta komission ehdotuksessa vähennetään kalastustoiminnan kokonaisrahoitusta, 
vaikka toimiala on edelleen elintärkeä monilla alueilla, ja siinä suositaan elinkeinorakenteen 
monipuolistamista muille merialoille ja samalla uuden yhdennetyn meripolitiikan hyväksi.

Ehdotuksessa esitetyt rahaston tavoitteet olisi määriteltävä uudelleen, jotta vahvistetaan 
kalastusalan merkittävää sosioekonomista roolia ja tunnustetaan myös jalostuksen ja kaupan 
merkitys työllistämisessä. 

Valmistelija tukee siirrettävien kiintiöiden järjestelmän käyttöönottoa sillä edellytyksellä, että 
se rajoitetaan määrättyihin laivastoihin, mutta vastustaa tukien poistamista kalastustoiminnan 
väliaikaiselta tai pysyvältä lopettamiselta. Nämä toimet ovat auttaneet kalastuskapasiteetin 
sopeuttamisessa ja niillä on voitu pienentää taloudellisia kustannuksia kriittisissä tilanteissa, 
kuten kalastussopimusten päättyessä. Nämä tuet on säilytettävä riippumatta siitä, hylätäänkö 
siirrettäviin kalastusoikeuksiin perustuvaa kalastuksenhoitojärjestelmää koskeva komission 
ehdotus vai ei, sillä järjestelmä vaatisi sopeutumisaikaa ennen kuin sillä olisi todellista 
vaikutusta Euroopan unionin kalastuskapasiteettiin. Komission ehdotukseen sisältyy myös 
niukalti kalastajille suunnattuja sosioekonomisia liitännäistoimenpiteitä, lukuun ottamatta 
pitkän aikavälin koulutusta ja liiketoimintasuunnitelmien laadintaa alan toiminnasta 
luopumiseksi, joten sitä olisi täydennettävä tuella, jolla korvataan ammatista luopuminen, kun 
alus lopettaa toimintansa, esimerkiksi varhaiseläkkeillä ja kiinteämääräisillä avustuksilla.

Kalastusala, kuten muutkin toimialat, joutuu kantamaan kortensa kekoon ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Siksi ei voida hyväksyä, että tuet moottorien energiatehokkuuden parantamiseen 
poistetaan, sillä moottoreiden uudenaikaistaminen on tärkeää myös alusten turvallisuuden 
varmistamiseksi.

Toisaalta ehdotuksessa ei ole mukana toimenpiteitä sukupolvenvaihdoksen tukemiseksi, mikä 
on tavallaan ristiriidassa Euroopan rannikkoyhteisöjen kehityksen tukemisen kanssa.

Kalastusala on joutunut aikaisemmin käymään läpi traumaattisia tilanteita poikkeuksellisten 
olosuhteiden vuoksi, esimerkiksi luonnonkatastrofien tai laajamittaisen saastumisen takia, 
ilman että Euroopan unionilla olisi käytettävissään erityistoimia tällaisten tapahtumien 
varalle. Valmistelija katsoo, että, että tämän uuden YKP:n uudistuksen yhteydessä pitäisi 
käyttää hyväksi tilaisuus tämän ongelman esiin tuomiseksi, joten hän esittää 
poikkeuksellisisten tapahtumien varalle erityistä tukea. 

Mietintöluonnoksessa esitetään uutta määritelmää "pyyntialan toimijalle", joka mahdollistaisi 
tietyissä tapauksissa komission ehdotuksessa esitettyjen ohjelman tuensaajien joukon 
täsmentämisen ja toisissa tapauksissa tuensaajien joukon laajentamisen kaikkiin kalastusalan 
työntekijöihin, myös mereneläviä käsin kerääviin kalastajiin. Tämä koskee komission 
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ehdotukseen sisältyvien työterveyttä ja -turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, jotka on 
rajoitettu aluksilla toimiviin kalastajiin. 

Valmistelija ehdottaa myös muutosta pienimuotoisen kalastuksen määritelmään, sillä sen ei 
pidä perustua pelkästään aluksen kokonaispituuteen, kuten komissio ehdottaa. Tästä 
määritelmästä tulisi uudistuksessa erityisen merkittävä, jos siirrettävien kiintiöiden järjestelmä 
otettaisiin käyttöön, koska sen ulkopuolelle pitäisi jättää nimenomaan pienimuotoista 
kalastusta harjoittavat alukset, jotta vältettäisiin kalastusresurssien keskittyminen suurille 
aluksille, sillä se aiheuttaisi sosioekonomista vahinkoa monille rannikkoalueille.

Mietintöluonnoksessa muutetaan komission tekstiä myös saaliiden poisheittämisen ja 
kestävän enimmäistuoton osalta. Kummassakaan asiassa ei hyväksytä komission tavoitteita, 
jotka se esitti ehdotuksessa YKP:n perusasetukseksi.

Tukikelpoisten markkinavakautusvälineiden osalta mietintöluonnoksessa otetaan huomioon 
alan eurooppalaisten toimijoiden huolenaiheet. He vastustavat yksityisen varastoinnin tuen 
lakkauttamista vuonna 2019 ja tonnikala-alan korvausten välitöntä poistamista.

Vesiviljelyssä komission ehdotus on liian rajoittava, koska siinä rajataan rahaston 
innovointituki pk-yrityksille ja mikroyrityksille. Suuryritykset ovat usein ainoita, jotka voivat 
toteuttaa tarvittavat investoinnit ja ottaen huomioon, että innovointi on yksi ehdotuksen 
tavoitteista, komission esittämät rajoitukset ovat ristiriitaisia. Valmistelija katsoo, että 
vesiviljely on tulevaisuuden ala, jota on kehitettävä, ja on vältettävä rajoitusten asettamista 
uudessa rahoitusvälineessä.

Toisaalta komissio ei ole mennyt kovinkaan pitkälle kalastuksen liitännäistoimenpiteiden 
kehittämisessä, joten tähän lausuntoluonnokseen sisältyy useita tarkistuksia, joilla pyritään 
laajentamaan kaupan pitämisen ja jalostuksen tukitoimia. Niitä ei pitäisi jättää paikallisen 
kehityksen strategioiden soveltamisalan ulkopuolelle.

Yleisesti ottaen valmistelija kannattaa komission esittämiä uusia suuntaviivoja, mutta 
ehdottaa joitakin muutoksia, jotka usein ovat komission esittämien tavoitteiden suuntaisia, 
mutta eräissä tapauksissa niillä pyritään palauttamaan entisen Euroopan kalatalousrahaston 
sellaisia osia, jotka olisi säilytettävä seuraavallakin ohjelmakaudella.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää (9) On erittäin tärkeää sisällyttää 
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ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 
tasolle viimeistään vuonna 2015 ja 
säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon 
olisi YKP:ssä sovellettava ennalta 
varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n 
olisi edistettävä meriympäristön suojelua 
siten kuin siitä säädetään yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista
(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 
toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 
laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 
merialojen kehittämisessä kohdatut 
rakenteelliset ongelmat sekä 
jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 
resurssit.

ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 
YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 
ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.
YKP:n tavoitteena on meren elollisten 
luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 
tavoin, että kalavarat saadaan palautettua
kestävää enimmäistuottoa koskevan 
tavoitteen saavuttamisen mahdollistavalle 
tasolle viimeistään vuonna 2020 ja 
säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon 
olisi YKP:ssä sovellettava ennalta 
varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n 
olisi edistettävä meriympäristön suojelua 
siten kuin siitä säädetään yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista
(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 
kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 
toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 
laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 
merialojen kehittämisessä kohdatut 
rakenteelliset ongelmat sekä 
jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 
resurssit.

Or. es

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin 
rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, 
jotka eivät ex ante noudata meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää 
yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen 
vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan 

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin
rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, 
jotka eivät ex ante noudata meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää 
yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen 
vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan 
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toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson 
aikana ennen tukihakemuksen jättämistä 
osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 
koskevasta yhteisön järjestelmästä, 
asetusten (ETY) N:o 2874/93, 
(EY) N:o1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 
muuttamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1005/2008 40 artiklan 
3 kohdassa vahvistettuun unionin IUU-
alusluetteloon kuuluvien kalastusalusten 
toimintaan tai hallinnointiin taikka olleet 
tällaisten kalastusalusten omistajia ja jotka 
eivät ole syyllistyneet asetuksen 
(EY) N:o 1005/2008 42 artiklan tai 
yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen 
noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, 
(EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, 
(EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, 
(EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, 
(EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, 
(EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 
ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä 
asetusten (ETY) N:o 2847/93, 
(EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 
kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 
2009 annetun asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan 
rikkomukseen tai muihin YKP:n sääntöjen 
rikkomisiin, jotka erityisesti vaarantavat 
asianomaisten kantojen kestävyyden ja 
uhkaavat vakavasti meren elollisten 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina.

toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson 
aikana ennen tukihakemuksen jättämistä 
osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 
koskevasta yhteisön järjestelmästä, 
asetusten (ETY) N:o 2874/93, 
(EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 
muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 
1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 
kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon 
kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai 
hallinnointiin taikka olleet tällaisten 
kalastusalusten omistajia ja jotka eivät ole 
syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 42 artiklan tai yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 
on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen noudattaminen, asetusten 
(EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, 
(EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, 
(EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, 
(EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, 
(EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007,
(EY) N:o 1300/2008 ja 
(EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä 
asetusten (ETY) N:o 2847/93, 
(EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 
kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 
2009 annetun asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai 
muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka 
erityisesti vaarantavat asianomaisten 
kantojen kestävyyden ja uhkaavat 
vakavasti meren elollisten luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
lähelle kestävää enimmäistuottoa ja 
pidetään tämän kokoisina.

Or. es
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Eräiden ennakkoehtojen täyttyminen 
on YKP:n yhteydessä äärimmäisen 
tärkeää, erityisesti siltä osin kuin on kyse 
vesiviljelyä koskevan monivuotisen 
kansallisen strategiasuunnitelman 
toimittamisesta sekä osoitetuista 
hallinnollisista valmiuksista täyttää 
kalastuksenhoitoa koskevat 
tietovaatimukset ja varmistaa valvontaa, 
tarkastuksia ja täytäntöönpanon 
valvontaa koskevan unionin järjestelmän 
täytäntöönpano.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Komission pitäisi tutkia tarkemmin ennakkoehtoja, jotta se voi säilyttää mieluiten vain ne, 
jotka liittyvät rahaston tehostamiseen.

Tarkistus 4

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 
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.
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Or. es

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) terveys- ja turvallisuustarpeisiin 
vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 
investointeja, jotka liittyvät tähän 
tavoitteeseen.

Or. es

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 
olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 
tärkeää mukauttaa unionin kalastuslaivasto 
käytettävissä oleviin resursseihin.
Ylikapasiteetin poistaminen julkisella 
tuella, jollaisia ovat esimerkiksi 
kalastustoiminnan väliaikainen tai pysyvä 
lopettaminen ja romutusohjelmat, on 
osoittautunut tehottomaksi. EMKR:stä 
tuetaan sen vuoksi siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamista ja hallinnointia tavoitteena 
ylikapasiteetin vähentäminen sekä 
asianomaisten toimijoiden lisääntynyt 
taloudellinen tuloksellisuus ja 
kannattavuus.

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 
on varmistaa kalakantojen kestävä 
hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 
olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 
aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 
tärkeää mukauttaa unionin kalastuslaivasto 
käytettävissä oleviin resursseihin ja tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi on säilytettävä 
julkinen tuki kalastustoiminnan 
väliaikaiselle tai pysyvälle lopettamiselle 
ja romutusohjelmille. Sen lisäksi
EMKR:stä tuetaan siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamista ja hallinnointia tavoitteena 
ylikapasiteetin vähentäminen sekä 
asianomaisten toimijoiden lisääntynyt 
taloudellinen tuloksellisuus ja 
kannattavuus.
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Or. es

Perustelu

Tuet kalastustoiminnan väliaikaiselle tai pysyvälle lopettamiselle ovat auttaneet vähentämään 
Euroopan kalastuslaivaston kapasiteettia. Tuet auttavat myös lievittämään sosioekonomisia 
vaikutuksia alan kannalta kriittisissä tilanteissa, joten niiden poistaminen ei ole suotavaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) YKP:ssä käyttöön otetun
poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 
olisi tuettava aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 
kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa.
Saaliiksi saatujen kalojen arvon 
maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

(43) YKP:ssä käyttöön otetun saaliiden 
poisheittämisen asteittaisen vähentämisen
mukaisesti EMKR:stä olisi tuettava 
aluksiin tehtäviä investointeja, joiden 
tavoitteena on hyödyntää tahattomasti 
saaliiksi saadut kalat mahdollisimman 
hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin 
osien arvoa. Saaliiksi saatujen kalojen 
arvon maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 
resurssien niukkuus huomioon ottaen 
tuettava myös aluksiin tehtäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 
saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

Or. es

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 
purkupaikkojen ja kalastussuojien 
merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan 
liittyviä investointeja erityisesti 
energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun ja 
purettujen tuotteiden laadun sekä 
turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi.

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 
purkupaikkojen ja kalastussuojien sekä 
huutokauppahallien merkitys, EMKR:stä 
olisi tuettava asiaan liittyviä investointeja 
erityisesti energiatehokkuuden, 
ympäristönsuojelun ja purettujen tuotteiden 
laadun sekä turvallisuuden ja työolojen 
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parantamiseksi.

Or. es

Tarkistus 9

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, 
epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä 
vedenlaadun muutoksista, taudeista tai 
tuholaisvahingoista, hyödyntämisen 
yhteydessä kuolleiden eläinten ruhojen 
poisvientiin ja hävittämiseen liittyvistä 
kustannuksista ja tuotantolaitosten 
tuhoutumisesta.

Or. es

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

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

(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
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(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.

(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 saaliiden poisheittämistä 
vähentävään politiikkaan mukautumiseksi 
EMKR:stä olisi tuettava myös tahattomien 
saaliiden jalostusta.

Or. es

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(69 a) Syrjäisimmille alueille sovellettavat 
erityistoimet ovat osoittautuneet erittäin 
hyödyllisiksi niiden kaukaisesta 
sijainnista ja eristyneisyydestä johtuvien 
haittatekijöiden korvaamiseksi. 
Seuraavalla rahoitussuunnitelmakaudella 
on tarkasteltava tarkemmin 
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
samanlaisia toimenpiteitä sellaisilla 
Euroopan unionin saarialueilla, jotka 
muistuttavat ominaisuuksiltaan niitä 
alueita, joissa nämä maatalouspolitiikan 
välineet ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

Or. es
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 
kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 
vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 
EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 
olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 
YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti 
kyseisten kantojen kestävyyden ja 
uhkaavat täten vakavasti meren elollisten 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina, ja varsinkin 
toimijat, jotka osallistuvat laittomaan, 
ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään
(IUU) kalastukseen. Unionin rahoitusta ei 
pitäisi missään vaiheessa, alkaen toimen 
valinnasta sen täytäntöönpanoon asti, 
käyttää YKP-asetuksen tavoitteissa 
mainitun, meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen liittyvän yleisen edun 
vahingoittamiseksi.

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 
kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 
kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 
vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 
EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 
olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 
YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti 
kyseisten kantojen kestävyyden ja 
uhkaavat täten vakavasti meren elollisten 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan lähelle kestävää 
enimmäistuottoa ja pidetään tämän 
kokoisina, ja varsinkin toimijat, jotka 
osallistuvat laittomaan, ilmoittamattomaan 
ja sääntelemättömään (IUU) kalastukseen.
Unionin rahoitusta ei pitäisi missään 
vaiheessa, alkaen toimen valinnasta sen 
täytäntöönpanoon asti, käyttää YKP-
asetuksen tavoitteissa mainitun, meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvän yleisen edun vahingoittamiseksi.

Or. es

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti Tarkistus

(93) Maksusitoumuksia ja maksuja 
koskevia sääntöjä ja menettelyitä olisi 
yksinkertaistettava säännöllisen 
kassavirran varmistamiseksi. EMKR:stä 

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

maksettavan seitsemän prosentin
ennakkomaksun pitäisi vauhdittaa 
toimintaohjelman täytäntöönpanoa.

Or. es

Tarkistus 14

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) 'kalastusalueella' meren, joen 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. es

Perustelu

Komission ehdottamassa määritelmässä ei oteta huomioon mantereella jokien varrella 
harjoitettavaa vesiviljelytoimintaa, esimerkiksi taimenten kasvatusta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'yhdennetyllä meripolitiikalla' unionin 
politiikkaa, jonka tavoitteena on edistää 
koordinoitua ja johdonmukaista 
päätöksentekoa, jolla maksimoidaan 
jäsenvaltioiden ja erityisesti unionin 
rannikko- ja saarialueiden ja 
syrjäisimpien alueiden sekä merialojen 
kestävä kehitys, talouskasvu ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
johdonmukaisella meriasioihin liittyvällä 
politiikalla ja asiaankuuluvalla 
kansainvälisellä yhteistyöllä

7) 'yhdennetyllä meripolitiikalla' unionin 
politiikkaa, jonka tavoitteena on ottaa 
käyttöön valtameriä, rannikkoalueiden, 
saarialueiden ja syrjäisten alueiden meriä 
sekä merialoja koskeva yhdennetty, 
johdonmukainen, avoin ja kestävä 
päätöksentekomenettely ja soveltaa sitä;
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Or. es

Perustelu

Määritelmä on yhdenmukainen komission 10. lokakuuta 2007 Euroopan unionin yhdennetystä 
meripolitiikasta antaman tiedonannon perusteella tehdyn määritelmän kanssa.

Tarkistus 16

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 26/2004 
liitteessä I olevassa taulukossa 3 olevan 
luettelon mukaisilla kokonaispituudeltaan 
alle 12 metrin pituisilla aluksilla, jotka 
eivät käytä vedettäviä pyydyksiä;

(18) 'pienimuotoisella
rannikkokalastuksella' kalastusta, jota 
harjoitetaan kokonaispituudeltaan alle
15 metrin pituisilla aluksilla tai aluksilla,
joiden vesilläolo kestää alle 24 tuntia;

Or. es

Perustelu

Pienimuotoista toimintaa ei voida määrittää vain aluksen tekniseen ominaisuuteen liittyvällä 
seikalla, kuten pituudella. Pienimuotoisuuden määrittämiseksi on otettava huomioon muita 
seikkoja, kuten vesilläolon kesto.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

(19 a) 'kalastusalan toimijalla' 
oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, 
joka käyttää, omistaa tai työskentelee 
itsenäisenä ammatinharjoittajana tai 
yrityksessä, joka harjoittaa johonkin 
kalastustuotteen valmistusketjun 
vaiheeseen liittyvää toimintaa.
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Or. es

Perustelu

Olisi laadittava koko pyyntikalastusalan käsittävä määritelmä, jotta voidaan täsmentää uuden 
asetuksen mukaiset tuet, joiden piiriin monissa tapauksissa pitäisi saada kaikki alan toimijat, 
mukaan lukien tonnikala-alusten merimiehet tai kalastajia tukevat ammattilaiset 
(verkonkutojat, pakkaajat jne.).

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely;

a) kilpailukykyinen kalatalous ja 
vesiviljely, mukaan lukien kalanjalostus 
ja myynti, sekä talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön kannalta kestävä kehitys;

Or. es

Perustelu

Valmistelija katsoo, että on ehdottomasti vahvistettava uuden rahaston tavoitteiden 
sosioekonomista komponenttia, koska ei ole syytä unohtaa, että kalastus on erittäin tärkeä 
toimiala monien Euroopan unionin rannikkoseutujen hyvinvoinnin kannalta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen, 
mukaan lukien monipuolistaminen muille 
meritalouden aloille.

Or. es

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että komission ehdotuksessa esitetty prioriteetti jaetaan kahtia.
Toisaalta hän katsoo, että monipuolistamisessa ei ole välttämättä siirryttävä merialojen 
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ulkopuolelle. Kalastustoiminta voisi tarjota työllistämismahdollisuuksia, joita ei pitäisi 
järjestelmällisesti torjua.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

b a) meritalouden kasvu, mukaan lukien 
ilmastonmuutos.

Or. es

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että komission ehdotuksessa esitetty prioriteetti b jaetaan kahtia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ennakkoehdot Poistetaan.
EMKR:ään sovelletaan tämän asetuksen 
liitteessä III tarkoitettuja ennakkoehtoja.

Or. es

Perustelu

Komission pitäisi tutkia tarkemmin ennakkoehtoja, jotta se voi säilyttää mieluiten vain ne, 
jotka liittyvät rahaston tehostamiseen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin Poistetaan.
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YKP:n sääntöjen laiminlyönteihin, jotka 
vaarantavat vakavasti kyseessä olevien 
kantojen kestävyyden.

Or. es

Perustelu

Tämä komission ehdotuksen kohta aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen sellaisten muiden 
laiminlyöntien määrittely, jotka 
vaarantavat vakavasti kyseessä olevien 
kantojen kestävyyden.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä komission ehdotuksen kohta aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusien kalastusalusten rakentaminen,
kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti;

b) uusien kalastusalusten rakentaminen tai
kalastusalusten tuonti;

Or. es

Perustelu

Kalastusalusten käytöstäpoiston tukeminen on tarpeen, jotta voidaan jatkaa EU:n 
kalastuslaivastojen rakenneuudistusta ja näin parantaa kalastuskapasiteetin sopeuttamista 
käytettävissä oleviin kalavaroihin. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa EKTR:n
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toiminnasta suositellaan näiden tukien tehostamista, mutta missään vaiheessa siinä ei 
ehdoteta niiden poistamista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

EU:n tuet kalastustoiminnan lopettamiselle ovat auttaneet selviytymään kriittisistä tilanteista 
ja samalla ne ovat minimoineet niihin liittyvät sosiaaliset kustannukset.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Syrjäisimmille alueille V osaston
V luvun mukaisesti korvauksena 
myönnettävät varat voivat olla vuodessa 
enintään

5. Syrjäisimmille alueille V osaston V 
luvun mukaisesti korvauksena 
myönnettävät varat voivat olla vuodessa 
enintään

– 4 300 000 euroa Azorien ja Madeiran 
osalta,

– 8 300 000 euroa Azorien ja Madeiran 
osalta,

– 5 800 000 euroa Kanariansaarten osalta, – 11 600 000 euroa Kanariansaarten osalta,
– 4 900 000 euroa Ranskan Guyanan ja 
Réunionin osalta.

– 9 800 000 euroa Ranskan Guyanan ja 
Réunionin osalta.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin syrjäisimmät alueet kärsivät suuresti talouskriisistä ja niiden työttömyys on 
suurempaa kuin Euroopan unionissa keskimäärin. Valmistelija ehdottaa, että näille alueille 
myönnetyt määrärahat kaksinkertaistetaan niiden kaukaisuudesta ja saariasemasta 
aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Yhteensä ehdotetaan 15 miljoonan euron lisäystä, 
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joka otetaan EMKR:n suoran hallinnoinnin määrärahoista, jolloin varmistettaisiin, että se ei 
vaikuta talousarvioon.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvat 
talousarviovarat

Suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvat 
talousarviovarat

EMKR:stä osoitetaan 1 047 000 000 euron
määrä suoran hallinnoinnin piiriin 
kuuluviin, VI osaston I ja II luvussa 
täsmennettyihin toimenpiteisiin. Tämä 
määrä sisältää 91 artiklan mukaisen 
teknisen avun.

EMKR:stä osoitetaan 1 032 000 000 euron
määrä suoran hallinnoinnin piiriin 
kuuluviin, VI osaston I ja II luvussa 
täsmennettyihin toimenpiteisiin. Tämä 
määrä sisältää 91 artiklan mukaisen 
teknisen avun.

Or. es

Perustelu

Komission pitäisi perustella lyhyesti suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvat talousarviovarat, 
sillä ehdotukseen sisältynyt määrä edustaa erittäin korkeaa osuutta (16 prosenttia) EMKR:n 
kokonaistalousarviosta. Valmistelija katsoo, että pieni osa komission varaamasta vain 15 
miljoonan euron määrärahasta voitaisiin siirtää budjettikohtiin Euroopan unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi, sillä ne kärsivät nykyisestä talouskriisistä pahemmin kuin 
muu Euroopan unioni.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelmaa koskevat suuntaa-
antavat periaatteet

Poistetaan.

Toimintaohjelmaa valmistellessaan 
jäsenvaltion on otettava huomioon 
seuraavat suuntaa-antavat periaatteet:
a) ohjelma sisältää kunkin unionin 
prioriteetin kannalta katsottuna 
merkitykselliset yhdistelmät toimenpiteitä, 
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jotka ovat linjassa ennakkoarvioiden sekä 
vahvuuksia, heikkouksia, 
mahdollisuuksia ja uhkia koskevan 
analyysin, jäljempänä ’SWOT-analyysi’, 
kanssa;
b) ohjelmaan sisällytetään 
tarkoituksenmukainen lähestymistapa 
innovointiin sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen;
c) ohjelmassa on kaavailtu asianmukaisia 
toimia sen täytäntöönpanon 
yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi;
d) tapauksen mukaan tämän asetuksen 
6 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 
EMKR:ää koskevien unionin 
prioriteettien mukaisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
43 artiklassa tarkoitetun vesiviljelyä 
koskevan monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman kanssa.

Or. es

Perustelu

Tämä artikla ei tuo mitään uutta, sillä siinä tyydytään toistamaan seikkoja, jotka sisältyvät jo 
muihin osiin asetusta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla kalastajien ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kesken.

c) sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla pyyntialan toimijoiden ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien kesken.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen pyrkimyksenä on ottaa tuensaajien joukkoon tonnikalan kalastajat ja muut 
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pyyntialan yhteisöt kuten pakkaajat ja verkonkutojat, joiden toiminta jäisi muuten kalastajien 
määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea on 
myönnettävä myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien kalastajien
puolisoille tai, jos ja siinä määrin kuin 
nämä tunnustetaan kansallisessa 
lainsäädännössä, heidän 
elinkumppaneilleen, jotka eivät ole 
työsuhteessa eivätkä liikekumppaneita 
mutta jotka osallistuvat säännöllisesti ja 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyin 
edellytyksin itsenäisen ammatinharjoittajan 
toimintaan tai suorittavat avustavia 
tehtäviä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea on 
myönnettävä myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien pyyntialan 
toimijoiden puolisoille tai, jos ja siinä 
määrin kuin nämä tunnustetaan 
kansallisessa lainsäädännössä, pyyntialan 
toimijoiden elinkumppaneille, jotka eivät 
ole työsuhteessa eivätkä liikekumppaneita 
mutta jotka osallistuvat säännöllisesti ja 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyin 
edellytyksin itsenäisen ammatinharjoittajan 
toimintaan tai suorittavat avustavia 
tehtäviä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen pyrkimyksenä on ottaa tuensaajien joukkoon tonnikalan kalastajat ja muut 
pyyntialan yhteisöt kuten pakkaajat ja verkonkutojat, joiden toiminta jäisi muuten kalastajien 
määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muuta kuin kalastustoimintaa 
harjoittavien yritysten perustamiseen;

a) myös muuta kuin kalastustoimintaa 
harjoittavien yritysten perustamiseen;

Or. es

Perustelu

On vaikeaa ymmärtää, miksi monipuolistamisen ja työpaikkojen luomisen täytyy tapahtua 
välttämättä kalastusalan ulkopuolella. Myös kalastustoiminnalla voidaan vaikuttaa näiden 
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tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Monipuolistamisessa ja työllistämisessä olisi keskityttävä rajoituksetta kaikkiin 
eurooppalaisiin kalastusaluksiin erityisesti nykyisenkaltaisessa pahassa talouskriisissä.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

b a ) nuorten yrittäjien alusten 
hankkimiseen.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole minkäänlaista toimenpidettä kalastusalan 
sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi. Nuorten työllistymistä on kuitenkin edistettävä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
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mukaista tukea myönnetään kalastajille, mukaista tukea myönnetään pyyntialan 
toimijoille,

Or. es

Perustelu

Monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen on keskitettävä koko kalastusalalle.
Ehdotuksessa käytetty terminologia ei ole tarpeeksi selkeää.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti myönnettävän taloudellisen 
tuen määrä saa olla enintään 50 prosenttia 
liiketoimintasuunnitelmassa kunkin toimen 
osalta ennakoidusta talousarviosta ja 
kunkin toimen osalta enintään 
50 000 euroa.

6. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti myönnettävän taloudellisen 
tuen määrä saa olla enintään 50 prosenttia 
liiketoimintasuunnitelmassa kunkin toimen 
osalta ennakoidusta talousarviosta.

Or. es

Perustelu

50 000 euron enimmäismäärä on mielivaltainen ja voi aiheuttaa investointimahdollisuuksien 
menettämistä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Terveys ja turvallisuus aluksella Työterveys ja -turvallisuus

Or. es

Perustelu

Tuen pitäisi hyödyttää kaikkia kalastajia, myös mereneläviä käsin kerääviä kalastajia, 
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tonnikalan kalastajia sekä kalastajia tukevia ammattilaisia.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien
työolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää aluksiin tai 
yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin edellyttäen, että kyseiset 
investoinnit ylittävät kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä edellytetyt 
vaatimukset.

1. Aluksilla työskentelevien pyyntialan 
toimijoiden työolosuhteiden 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää aluksiin tai yksittäisiin laitteisiin 
tehtäviin investointeihin, joilla on 
tarkoitus parantaa turvallisuutta, työoloja, 
terveyttä, tuotteiden laatua, 
energiatehokkuutta ja valikoivuutta, 
kunhan sillä ei lisätä 
kalastuskapasiteettia.

Or. es

Perustelu

Tuen pitäisi hyödyttää kaikkia kalastajia, myös mereneläviä käsin kerääviä kalastajia, 
tonnikalan kalastajia sekä kalastajia tukevia ammattilaisia. On myös täsmennettävä alat, 
joilla voidaan soveltaa investointeja terveys- ja työolojen parantamiseksi.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaista tukea myönnetään kalastajille 
tai kalastusalusten omistajille.

2. Tällaista tukea myönnetään pyyntialan 
toimijoille ja kalastusalusten tai pyydysten
omistajille.

Or. es

Perustelu

Avustuksia terveys- ja työolojen parantamiseksi on myönnettävä kaikille pyyntialan toimijoille 
myös mereneläviä käsin kerääville kalastajille, tonnikalan kalastajille ja kalastajia tukeville 
ammattilaisille sekä kalastusalusten tai pyydysten omistajille.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimi koostuu alukseen tehtävästä 
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
kalastusalukselle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa. Kun toimi koostuu 
yksittäiseen laitteeseen tehtävästä 
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
tuensaajalle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Nämä komission ehdottamat uudet rajoitukset terveys- ja työolojen parantamiseksi 
myönnettävien avustusten tiheyteen estävät tässä artiklassa tavoiteltujen päämäärien 
saavuttamisen. Valmistelija vastustaa näitä rajoituksia, sillä etukäteen ei voida tietää, 
montako investointia tarvitaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan mukaiseen tukeen 
oikeutettujen toimityyppien 
määrittelemiseksi.

4. Tukikelpoiset toimet sisällytetään 
toimintaohjelmaan ja valintakriteereihin.

Or. es

Perustelu

Tukeen oikeutettujen toimityyppien määrittelemistä ei pitäisi tehdä komission antamilla 
delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kalastusalusten kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen;

Or. es

Perustelu

Kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen annetut tuet ovat aiemmin edesauttaneet alan 
uudelleenjärjestelyä ja tulevaisuudessa on tehtävä uusia Euroopan kalastuskapasiteetin 
mukautuksia kalavarojen suojelemiseksi.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) unionin kalastusalusten omistajille ja 
kalastajille kalastustoiminnan 
väliaikaisen lopettamiseen.

Or. es

Perustelu

Tuet kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen ovat tarpeellisia kalastuskapasiteetin 
rajun vähentämisen sosiaalisten kustannusten pienentämiseksi.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kalastusaluksen toiminnan 
lopullinen lopettaminen voidaan toteuttaa 
vain romuttamalla se tai muuttamalla sen 
toimintasuuntaa jäsenvaltion lipun alla ja 
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rekisteröimällä se yhteisöön muuta kuin 
kalastukseen liittyvää toimintaa varten.

Or. es

Perustelu

Kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen annetut tuet ovat aiemmin edesauttaneet alan 
uudelleenjärjestelyä pienentämällä kalavarojen suojelun parantamiseksi tehtävien 
kalastuskapasiteetin rajujen leikkausten sosiaalisia kustannuksia. Tämän vuoksi on 
säilytettävä tämäntyyppiset tuet riippumatta siitä, otetaanko siirrettävien kiintiöiden 
järjestelmä käyttöön vai ei.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Kalastusaluksen toiminnan 
lopullinen lopettaminen merkitsee 
kyseisen aluksen kalastuskapasiteetin ja 
tarvittaessa myös sen kalastusluvan 
lopullista poistamista.

Or. es

Perustelu

Kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen annetut tuet ovat aiemmin edesauttaneet alan 
uudelleenjärjestelyä ja tulevaisuudessa on tehtävä uusia Euroopan kalastuskapasiteetin 
mukautuksia, joten tuet olisi säilytettävä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c) Kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen voidaan tehdä vain yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 8 
artiklan d ja e alakohdan mukaisesti 
hyväksytyn teknisen toimenpiteen 
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puitteissa.

Or. es

Perustelu

Tuet kalastustoiminnan väliaikaiselle tai pysyvälle lopettamiselle ovat auttaneet alan 
uudelleenjärjestelyssä ja pienentäneet kalavarojen säilyttämistoimien sosiaalisia 
kustannuksia.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d) Kalastusalusten kalastustoiminnan 
pysyvä lopettaminen voidaan tehdä vain 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan 
asetuksen 7 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetun suojelutoimenpiteen 
puitteissa.

Or. es

Perustelu

Kalastustoiminnan väliaikaiset tai pysyvät lopettamiset ovat auttaneet alan 
uudelleenjärjestelyssä ja pienentäneet kalavarojen säilyttämistoimien sosiaalisia 
kustannuksia.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Kalastuskapasiteetin hallinnointitoimien 

soveltamisen tukeminen
1. Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen 34 artiklan mukaisten 
kalastuskapasiteetin hallinnon tehokkaan 
toteuttamisen varmistamiseksi EMKR:n 
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tukea voidaan myöntää
a. kalastusalusten kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen;
b. kalastusalusten omistajille ja 
kalastajille kalastustoiminnan 
väliaikaiseen lopettamiseen, jos se on 
tarpeen kalastustoiminnan pysyvän 
lopettamisen tavoitteiden saavuttamiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tuet 
toteutetaan EMKR:n 
hallintoviranomaisten hyväksymillä 
käytöstä poistamista koskevilla 
suunnitelmilla.

Or. es

Perustelu

Kalastuskapasiteetin hallinnoiminen vaatii voimakkaita rakennetukitoimia, jotta varmistetaan 
sen tehokkuus kaikentyyppisessä kalastuksessa ja kaikilla alueilla. Tuet kalastustoiminnan 
lopettamiselle on säilytettävä riippumatta siitä, otetaanko siirrettävien kiintiöiden järjestelmä 
käyttöön vai ei. Kalastustoiminnan lopettamiseen annetut tuet on säilytettävä siitäkin syystä, 
että voidaan vastata kriittisiin tilanteisiin, kuten kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
kalastussopimusten purkautumiseen.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
35 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 b artikla
Kalastusaluksen toiminnan lopullisesta 
lopettamisesta kärsimään joutuneiden 

kalastajien tukeminen
Työpaikkansa kalastusaluksella sen 
toiminnan lopullisen lopettamisen takia 
menettäneiden kalastajien tilanteen 
parantamiseksi EMKR:stä voidaan 
myöntää sosioekonomisia korvauksia, 
joihin kuuluvat
a. varhainen poistuminen 
kalatalousalalta, varhaiseläkkeelle 
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siirtyminen mukaan luettuna;
b. kertakorvaus kalastajille, jotka ovat 
työskennelleet kalastajina aluksella 
vähintään 12 kuukautta. Tämä korvaus 
on palautettava kuluneeseen aikaan 
suhteutettuna, jos edunsaaja alkaa 
uudelleen työskennellä kalastajana, 
ennen kuin on kulunut vuosi korvauksen 
vastaanottamisesta.

Or. es

Perustelu

On otettava käyttöön sosioekonomisia korvauksia toiminnan lopullisesta lopettamisesta 
kärsimään joutuneiden kalastajien tilanteen parantamiseksi. Valmistelija ei ole samaa mieltä 
komission kanssa näiden tukien poistamisesta, koska sen sosiaaliset kustannukset olisivat 
huomattavat.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin vähentää 
meriympäristöön kohdistuvia 
kalastusvaikutuksia, edistää 
poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin, jotka

1. Jotta voitaisiin vähentää 
meriympäristöön kohdistuvia 
kalastusvaikutuksia, edistää 
poisheittämisen vähentämistä ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
lähelle kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavaa tasoa ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin, jotka

Or. es

Perustelu

YKP:ssa on vahvistettava realistiset tavoitteet kalavarojen suojeluun.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei myönnetä samalle unionin 
kalastusalukselle ja samanlaiselle 
laitteelle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämä komission ehdottama rajoitus vaikeuttaisi kalastuksen ympäristövaikutusten 
rajoittamiseksi toteutettavien toimenpiteiden onnistumista. Samaan alukseen voidaan tarvita 
useita investointeja, joten komission tässä asetuksessa ehdottamaa uutta rajoitusta ei voi 
ymmärtää.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 
1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun 
laitteen osoitetaan olevan 
kokovalikoivuudeltaan parempi tai 
vaikuttavan muihin kuin kohdelajeihin 
vähemmän kuin standardipyydys tai muu 
laite, joka sallitaan unionin 
lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden asiaa 
koskevassa kansallisessa laissa, joka on 
annettu [YKP:stä annetussa asetuksessa] 
tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä.

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 
1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun 
laitteen osoitetaan rajoittavan kalastuksen 
fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus rajoittaa liikaa tuen myöntämistä.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltion hyväksymille 
kalastusjärjestöille.

c) pyyntialan toimijoille, jotka omistavat 
korvattavat pyydykset ja jotka ovat 
harjoittaneet kalastustoimintaa vähintään 
60 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena 
vuotena.

Or. es

Perustelu

Tuen pitää kattaa kaikki pyyntialan ammattilaiset.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Poikkeuksellisten tapahtumien varalle 

myönnettävä tuki
Kalastustoiminnan normaalin kehityksen 
estävän poikkeuksellisen tapahtuman 
aiheuttaman taloudellisen tilanteen 
helpottamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää kalastustoiminnan väliaikaiseen 
lopettamiseen kalastusalusten omistajille 
ja kalastajille. Poikkeukselliseksi 
olosuhteeksi ei katsota kalavarojen 
säilyttämistoimista johtuvia olosuhteita.

Or. es

Perustelu

Kalavarojen säilyttämistoimia lukuun ottamatta EMKR-asetuksessa pitää olla väline 
poikkeuksellisten olosuhteiden, esimerkiksi luonnonkatastrofien tai meriympäristön 
laajamittaisen saastumisen varalle, jotta voidaan lievittää väliaikaisesti asianosaisten 
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kalastusalusten omistajien ja kalastajien tilannetta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja 
sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai hankkia uutta teknistä tai 
organisatorista tietämystä, jolla 
vähennetään kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan 
meren elollisten luonnonvarojen 
kestävämpi käyttö.

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja 
sivusaaliiden vähentämistä ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan
lähelle kestävää enimmäistuottoa ja 
pidetään tämän kokoisina, EMKR:n tukea 
voidaan myöntää hankkeisiin, joiden 
tavoitteena on kehittää tai hankkia uutta 
teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla 
vähennetään kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan 
meren elollisten luonnonvarojen 
kestävämpi käyttö.

Or. es

Perustelu

On vahvistettava realistisia tavoitteita.

Tarkistus 55

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. Tällaista tukea myönnetään ainoastaan 
kalastusalusten omistajille.
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Or. es

Perustelu

Komission esittämät rajoitukset voivat supistaa ilmastonmuutoksen torjunnassa tavoiteltavien 
päämäärien laajuutta. Koneita verten myönnettävät tuet ovat tarpeen energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Niiden poistamista ei voida perustella mitenkään. Toisaalta tarkistuksella 
säilytetään mahdollisuus tehdä tarvittaessa useita investointeja samalla ohjelmakaudella.

Tarkistus 56

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. es

Perustelu

Komission esittämät rajoitukset voivat vähentää tavoiteltavien päämäärien laajuutta. On 
säilytettävä mahdollisuus tehdä tarvittaessa useita investointeja samalla ohjelmakaudella.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kalasatamat, purkupaikat ja kalastussuojat Kalasatamat, purkupaikat, kalastussuojat ja
huutokauppahallit

Or. es

Perustelu

Asetuksessa pitäisi olla mahdollisuus parantaa vanhentuneiksi käyneiden huutokauppahallien 
infrastruktuuria.



PE494.699v01-00 36/51 PA\911407FI.doc

FI

Tarkistus 58

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. Purettujen tuotteiden laadun 
parantamiseksi, energiatehokkuuden 
lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 
edistämiseksi tai turvallisuuden ja 
työolojen parantamiseksi, polttoaineen, 
veden, jään ja sähkön saatavuuden 
optimoimiseksi, kalatuotteiden 
varastoinnin ja huutokauppatoiminnan 
optimoimiseksi ja kalastustoiminnan atk-
pohjaisen hallinnon toteuttamiseksi
EMKR:n tukea voidaan myöntää 
investointeihin, joilla parannetaan 
kalasatamien, purkupaikkojen ja 
huutokauppahallien infrastruktuuria, 
mukaan lukien investoinnit jätteiden ja 
meressä olevien roskien keruulaitteisiin.

Or. es

Perustelu

On laajennettava infrastruktuurin parantamiseksi myönnettävien tukien tavoitteita. 
Asetuksessa pitäisi olla mahdollisuus parantaa vanhentuneiksi käyneiden huutokauppahallien 
infrastruktuuria.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tukea ei voida myöntää uusien 
satamien, uusien purkupaikkojen tai 
uusien huutokauppahallien
rakentamiseen.

4. Tukea ei voida myöntää uusien satamien
tai uusien purkupaikkojen rakentamiseen.

Or. es
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Perustelu

Ei pitäisi evätä mahdollisuutta tukea uusien huutokauppahallien rakentamista, sillä 
vanhentuneiksi käyneet huutokauppahallit on korvattava.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten 
tuloja kehittämällä vesiviljelyn 
ulkopuolisia täydentäviä toimintoja.

c) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten 
tuloja kehittämällä vesiviljelyn
pääasiallisen toiminnan ulkopuolisia 
täydentäviä toimintoja.

Or. es

Perustelu

Yksi mahdollisuus vesiviljely-yritysten kehittämisessä on laajentaminen vesiviljelyn 
pääasiallisen toiminnan ulkopuolisiin täydentäviin toimintoihin ympäristönsuojelun ja 
matkailun alalla.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää 
vesiviljely-yrityksille ainoastaan sillä 
ehdolla, että vesiviljelyn ulkopuoliset 
täydentävät toiminnot liittyvät yrityksen 
pääasialliseen vesiviljelyalan toimintaan, 
kuten ongintamatkailuun, vesiviljelyalan 
ympäristöpalveluihin tai vesiviljelyalan 
koulutustoimintaan.

2. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää 
vesiviljely-yrityksille ainoastaan 
vesiviljelyn pääasiallista toimintaa 
täydentäviin toimintoihin, kuten 
ongintamatkailuun, vesiviljelyalan 
ympäristöpalveluihin tai vesiviljelyalan 
koulutustoimintaan.

Or. es

Perustelu

Yksi mahdollisuus vesiviljely-yritysten kehittämisessä on laajentaminen vesiviljelyn 
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pääasiallisen toiminnan ulkopuolisiin täydentäviin toimintoihin ympäristönsuojelun ja 
matkailun alalla.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
edistäminen, erityisesti sukupuolten tasa-
arvon ja vammaisten henkilöiden 
yhteiskuntaan sopeuttamisen osalta;

Or. es

Perustelu

Valmistelija esittää neuvontapalveluiden laajentamista yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
edistämiseen vesiviljelyalalla.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) työolojen parantaminen, mukaan 
lukien työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen.

Or. es

Perustelu

Työolojen parantaminen pitäisi sisällyttää vesiviljely-yrityksille tarjottaviin 
neuvontapalveluihin.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
ainoastaan julkisoikeudellisille elimille, 
jotka on valittu perustamaan laitoksen 
neuvontapalvelut. Edellä 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan 
myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-
yrityksille tai vesiviljelyalan
tuottajajärjestöille.

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
ainoastaan julkisoikeudellisille elimille, 
jotka on valittu perustamaan laitoksen 
neuvontapalvelut. Edellä 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan 
myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-
yrityksille tai tuottajajärjestöille tai 
hyväksytyille tuottajajärjestöjen liitoille.

Or. es

Perustelu

Valmistelija esittää, että teknisten, tieteellisten, oikeudellisten tai taloudellisten 
neuvontapalvelujen tarjontaan myönnettävien tukien piiriin lisättäisiin myös tuottajajärjestöt.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea ei voida myöntää 
suurille vesiviljely-yrityksille.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Suuryritysten mahdollisesti merkittävä asema innovoinnissa on otettava huomioon.
Suuryritykset ovat ainoita, joilla on valmiuksia tehdä merkittävää työtä tällä alalla.
Komission esittämä rajoitus ei ole näin ollen perusteltu.
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) laajaperäisen vesiviljelyn muotoja,
joihin sisältyy ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
parantaminen sekä vesiviljelyalueiden 
maisemasta ja perinteisistä piirteistä
huolehtiminen.

c) laajaperäisen vesiviljelyn muotoja, jotka 
on tarkoitettu ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseen ja 
parantamiseen sekä vesiviljelyalueiden 
maisemasta ja perinteisistä piirteistä
huolehtimiseen.

Or. es

Perustelu

Laajaperäinen vesiviljely ei välttämättä ole yhtään ympäristöystävällisempää kuin muutkaan 
vesiviljelyn muodot.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) terveyden suojelun ryhmittymien 
perustamista ja toimintaa vesiviljelyalalla.

Or. es

Perustelu

Terveyden suojelun ryhmittymät toimivat tehokkaasti kuivalla maalla harjoitettavassa 
karjataloudessa. Valmistelija esittää, että näiden ryhmittymien työtä edistetään myös 
vesiviljelyalalla, joka on ainoa eläintuotannon toimiala, jossa niille ei myönnetä EU:n tukea.
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Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

d a) luonnollisista syistä ja tiloilla
tapahtuneissa onnettomuuksissa 
menehtyneiden eläinten ruhojen 
poisvienti ja hävittäminen ja eläinten 
lopettaminen terveyssyistä ja 
hallinnollisen luvan saamisen jälkeen 
tiloilla ja sinne hautaamiseen liittyvät 
kustannukset.

Or. es

Perustelu

Menehtyneiden eläinten ruhojen poisvientiin ja hävittämiseen liittyvät kustannukset ovat 
hyvin korkeat tiloilla. Valmistelija esittää, että ne sisällytetään EKRM:n tukemista 
vakuutuksista korvattaviin toimiin.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava kalastus- ja 
vesiviljelyalojen merkittävä edustus.

b) varmistettava kalastus- ja 
vesiviljelyalojen enemmistöedustus.

Or. es

Perustelu

Sana "merkittävä" on epämääräinen, kun puhutaan kalastus- ja vesiviljelyalojen 
ammattilaisten edustavuudesta paikallisissa kalastusalan toimintaryhmissä.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) monipuolistamisen tukeminen ja 
työpaikkojen luominen kalastusalueilla,
erityisesti muille merialoille;

b) monipuolistamisen tukeminen ja 
työpaikkojen luominen kalastusalueilla,
myös muille merialoille;

Or. es

Perustelu

Taloudellisen toiminnan monipuolistamista ei pidä välttämättä tehdä muille merialoille.
Kalastusala voisi tarjota mahdollisuuksia, joita ei ole järkevää sivuuttaa.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Myönnettävä tuki voi pitää sisällään 
tämän osaston I ja II luvussa säädettyjä 
toimenpiteitä edellyttäen, että olemassa on 
selkeät perusteet niiden hallinnoimiseksi 
paikallisella tasolla. Jos tukea myönnetään 
näitä toimenpiteitä vastaaviin toimiin, 
sovelletaan tämän osaston I ja II luvussa 
säädettyjä ehtoja ja rahoitusmääriä.

2. Myönnettävä tuki voi pitää sisällään 
tämän osaston I, II ja IV luvussa säädettyjä 
toimenpiteitä edellyttäen, että olemassa on 
selkeät perusteet niiden hallinnoimiseksi 
paikallisella tasolla. Jos tukea myönnetään 
näitä toimenpiteitä vastaaviin toimiin, 
sovelletaan tämän osaston I, II ja IV
luvussa säädettyjä ehtoja ja rahoitusmääriä.

Or. es

Perustelu

Paikallisen kehityksen strategioihin on hyvä lisätä kaupan pitäminen ja jalostus, sillä niillä 
on merkittävä rooli työllistämisessä.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää
seuraavia prosenttiosuuksia
tuottajajärjestön jäsenten ensimyynnissä 
kaupan pidetyn tuotannon keskimääräisestä 
vuotuisesta arvosta kaudella 2009–2011.
Ellei tuottajajärjestön jäsenillä ollut kaupan 
pidettyä tuotantoa kaudella 2009–2011, 
huomioon on otettava tällaisen jäsenen 
ensimmäisten kolmen tuotantovuoden 
aikana kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräinen vuotuinen arvo:

c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää
kahta prosenttia tuottajajärjestön jäsenten 
ensimyynnissä kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräisestä vuotuisesta arvosta 
kaudella 2009–2011. Ellei tuottajajärjestön 
jäsenillä ollut kaupan pidettyä tuotantoa 
kaudella 2009–2011, huomioon on otettava 
tällaisen jäsenen ensimmäisten kolmen 
tuotantovuoden aikana kaupan pidetyn 
tuotannon keskimääräinen vuotuinen arvo:

– 1 % vuonna 2014
– 0,8 % vuonna 2015
– 0,6 % vuonna 2016
– 0,4 % vuonna 2017
– 0,2 % vuonna 2018

Or. es

Perustelu

Varastointituet ovat ainoita markkinoiden vakautusvälineitä, joita komissio ehdottaa 
säilytettäväksi seuraavalla rahoitussuunnitelmakaudella. Tämä väline on säilytettävä 
markkinaheilahteluihin vastaamiseksi.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Varastointituet ovat ainoita markkinoiden vakautusvälineitä, joita komissio ehdottaa 
säilytettäväksi seuraavalla rahoitussuunnitelmakaudella. Tämä väline on säilytettävä 
markkinaheilahteluihin vastaamiseksi.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Tonnikalan tuottajille maksettava 

kompensaatiokorvaus
1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
kompensaatiokorvauksiin 
tuottajaorganisaatioille, jos 
säilyketeollisuudelle toimitettavan 
tonnikalan tuontihintojen lasku voi uhata 
yhteisön tuottajien tulotasoa.
2. Tukea myönnetään, jos kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetussa 
asetuksessa N:o (...) määrätyt edellytykset 
täyttyvät.

Or. es

Perustelu

Esittelijä kannattaa, että säilytetään tonnikalan tuottajille nykyisin maksettavat 
kompensaatiokorvaukset, joilla korvataan kolmansista maista kokonaisina tuotaviin ja 
jalostusteollisuudessa käytettäviin tonnikaloihin sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien 
suspendoiminen kokonaan ja pysyvästi. Näiden korvausten poistaminen jättäisi yhteisön 
tuotannon selvästi heikompaan asemaan.



PA\911407FI.doc 45/51 PE494.699v01-00

FI

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittavien kalastajien toteuttamaa 
kalastustuotteiden suoramyyntiä;

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta ja 
merenelävien keräämistä käsin 
harjoittavien kalastajien toteuttamaa 
kalastustuotteiden suoramyyntiä;

Or. es

Perustelu

Äyriäistenpyytäjiä ei pitäisi jättää tukitoimien ulkopuolelle.

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tiedotuskampanjoita.

Or. es

Perustelu

Tiedotuskampanjoiden toteuttaminen auttaisi parantamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
myyntiä. Esittelijä ehdottaakin niiden sisällyttämistä tukikelpoisiin toimiin.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) järjestää alan messuja ja kaupallisia 
tapahtumia osallistua niihin.

Or. es
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Perustelu

Komission ehdotusta olisi täydennettävä, jotta siihen saataisiin mukaan toimet, joita 
valmistelija pitää tarpeellisina kalastus- ja vesiviljelytuotteiden myynnin kannalta.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) innovointia yrityksissä.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotusta olisi täydennettävä, jotta siihen saataisiin mukaan toimet, joita 
valmistelija pitää tarpeellisina kalastus- ja vesiviljelytuotteiden myynnin kannalta.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f d) koulutusta, erityisesti innovoinnin 
alalla.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotusta olisi täydennettävä, jotta siihen saataisiin mukaan toimet, joita 
valmistelija pitää tarpeellisina kalastus- ja vesiviljelytuotteiden myynnin kannalta.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f e) etsiä uusia markkinoita.
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Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin aikaisemmissa tarkistuksissa.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f f) tukea markkinoille saattamista ja 
edistää lähi- ja kausituotteita.

Or. es

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

d a) joilla parannetaan yritysten 
kilpailukykykyä ja elinkelpoisuutta;

Or. es

Perustelu

Jalostusala on erittäin tärkeä kalastusalan taloudellisen kestävyyden varmistamisessa ja 
työllisyyden ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta. On parannettava komission ehdotusta 
laajentamalla EMKR:n tukien tavoitteita.

Tarkistus 83

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

Komission teksti Tarkistus

d b) joilla parannetaan työoloja, 
työterveyttä, kansanterveyttä ja laatua;
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Or. es

Perustelu

Jalostusala on erittäin tärkeä kalastusalan taloudellisen kestävyyden varmistamisessa ja 
työllisyyden ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta. On parannettava komission ehdotusta 
laajentamalla EMKR:n tukien tavoitteita.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) joilla nostetaan tuotantokapasiteettia, 
kun markkinoiden näkymät ovat hyvät;

Or. es

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) joilla edistetään innovointia ja 
tutkimusta yrityksissä ja alan järjestöissä;

Or. es

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) jotka liittyvät työntekijöille 
annettavaan koulutukseen innovoinnissa;

Or. es
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Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d f) jotka liittyvät työntekijöille 
tarkoitettuihin sosiaalisiin 
toimenpiteisiin;

Or. es

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d g) jotka liittyvät sidosryhmien välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä edistäviin 
toimiin.

Or. es

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on
4 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
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kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. es

Perustelu

Nykyisenkaltaisen rahoituskriisin aikana ei ole syytä vähentää yhteisön ennakkomaksua 
toimintaohjelmassa.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen
(EU) N:o […]] 55 artiklan 7 kohdassa 
säädetään, menot, jotka tulevat 
tukikelpoisiksi 22 artiklan 2 kohdan 
mukaisen ohjelmamuutoksen vuoksi, ovat 
tukikelpoisia vasta muutoksen
toimittamista seuraavan vuoden 1 
päivästä tammikuuta alkaen.

3. Poiketen siitä, mitä [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 
[…]] 55 artiklan 7 kohdassa säädetään, 
menot, jotka tulevat tukikelpoisiksi 
22 artiklan 2 kohdan mukaisen 
ohjelmamuutoksen vuoksi, ovat 
tukikelpoisia vasta muutoksen
toimittamishetkestä alkaen.

Or. es

Perustelu

Kun hallintoviranomainen esittää muutosta ohjelmaan, useimmiten tavoitteena on korjata 
toimenpidettä tai mukauttaa se uusiin olosuhteisiin, joten tukikelpoisuuden pitää alkaa 
muutoksen toimittamishetkestä alkaen, kuten EKTR:ssa.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 

1. Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
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elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan lähelle kestävää 
enimmäistuottoa ja pidetään tämän 
kokoisina, asianomaisten kantojen 
kestävyyttä ja meriympäristön suojelua.

Or. es

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleiset ennakkoehdot Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Komission pitäisi tutkia tarkemmin ennakkoehtoja, jotta se voi säilyttää mieluiten vain ne, 
jotka liittyvät rahaston tehostamiseen.


