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Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega. 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega. 
Komisjon, Euroopa Parlament ja 

liikmesriigid peaksid ELi toimimise 

lepingu artikli 2 lõiget 1 arvesse võttes 

rohkem tugevdama ühise 

kalanduspoliitika piirkondlikku aspekti ja 

tegema selle eesmärgi saavutamiseks 

ettepanekuid aluslepingutes täiendavate 

vajalike muudatuste tegemiseks. 

Or. en 
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Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning 

(b) püügitaset, tehes selget vahet 

tööstusliku ja mittetööstusliku püügi 

vahel, ning kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning 

Or. en 
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Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) globaalsele ja lõimitud 
lähenemisviisile; 

(a) globaalsele ja lõimitud lähenemisviisile, 
mille tulemuseks peaksid olema mitmed 

eri liikmesriikide laevastike suurusega 

seotud kontrollid; 

Or. en 
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Artikkel 46 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) võrdsetele konkurentsitingimustele, 

s.h kaubandussanktsioonidele kolmandate 

riikide vastutustundetu käitumise 

tuvastamisel. 

Or. en 

 
 
 


