
 

AM\925701ET.doc  PE503.561v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

30.1.2013 A7-0008/300 

Muudatusettepanek  300 

Pat the Cope Gallagher 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0008/2013 

Ulrike Rodust 

Ühine kalanduspoliitika 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

III osa – artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kuni nõukogu ja parlamendi vahel 

pole saavutatud kokkulepet menetluse 

osas, millega määratakse kindlaks 

mitmeaastaste kavade sisu ja 

kohaldamine, ei tohi asjaomaste 

kalanduspiirkondade püügivõimalusi 

suurendada alates kuupäevast, mil 

komisjon on võtnud vastu mitmeaastast 

kava käsitlevad ettepanekud kuni kava 

vastuvõtmise kuupäevani. 

Or. en 

Selgitus 

Mitmeaastased kavad on olulised ELi kalavarude jätkusuutlikuks ja pikaajaliseks 

majandamiseks. Ent nõukogu blokeerib meelega kõiki mitmeaastaseid kavu. Parlament peaks 

tagama, et kalapüügivõimalusi ei suurendata, kuni mitmeaastaste kavade kindlaksmääramise 

kord on paigas. 
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III osa – artikkel 16 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Nõukogu peab igal aastal kvootide 

eraldamise üle otsustades võtma igati 

arvesse piirkondi, kus kohalikud 

kogukonnad on kalandusest ja sellega 

seotud tegevusaladest eriti sõltuvad, nagu 

on otsustatud nõukogu 3. novembri 

1976. aasta resolutsioonis, milles 

käsitletakse alates 1. jaanuarist 1977 

ühenduses moodustatava 200 meremiili 

laiuse kalastusvööndi teatavaid 

välisaspekte
1
, ja eelkõige selle VII lisas. 

 ____________________________ 

 ELT C 105, 7.5.1981, lk 1. 

Or. en 

Selgitus 

Oluline on kaitsta kalandusest suuresti sõltuvate piirkondade kohaliku elanikkonna 

erivajadusi, nagu on tunnistatud 1976. aasta Haagi resolutsioonis. 
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Artikkel 50  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriikidele rahalise abi andmise 
tingimused 

Liikmesriikidele rahalise abi andmise 
tingimused 

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
tingimusel, et need järgivad ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.  

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
läbipaistvalt ja tingimusel, et need järgivad 
ühise kalanduspoliitika eeskirju ja artiklis 
12 osutatud keskkonnadirektiive ning 

kohaldavad ettevaatusprintsiipi.  

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega. 

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju ja lõikes 1 
osutatud õigusakte ega kohalda 

ettevaatusprintsiipi, katkestatakse või 
peatatakse viivitamata maksed või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega. Tuleb 
koostada metoodika, mis sisaldab kõigi 

liikmesriikide eesmärke, näitajaid ning 

nende ühesugust ja läbipaistvat mõõtmist. 

Or. en 

 
 
 


