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27.3.2019 A8-0176/288

Tarkistus 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana ja maailman 
viidenneksi suurimpana kalojen ja 
äyriäisten tuottajana unionilla on suuri 
vastuu merten ja valtamerten 
suojelemisesta, säilyttämisestä ja 
kestävästä hyödyntämisestä. Merten ja 
valtamerten säilyttäminen onkin nopeasti 
kasvavan maailman väestön kannalta 
välttämätöntä. Se on myös unionin 
sosioekonomisen edun mukaista, sillä 
kestävä sininen talous lisää investointeja, 
työpaikkoja ja kasvua, edistää innovointia 
ja tutkimusta ja parantaa energian 
toimitusvarmuutta valtamerienergian 
avulla. Turvalliset ja turvatut meret ja 
valtameret ovat välttämättömiä myös 
tehokkaan rajavalvonnan ja 
merenkulkurikosten maailmanlaajuisen 
torjunnan kannalta, joten tällä puututaan 
turvallisuuteen liittyviin kansalaisten 
huolenaiheisiin.

(2) Maailmanlaajuisena 
valtameritoimijana, (syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden ansiosta) maailman suurimpana 
merialueena ja maailman viidenneksi 
suurimpana kalojen ja äyriäisten tuottajana 
unionilla on suuri vastuu merten ja 
valtamerten suojelemisesta, säilyttämisestä 
ja kestävästä hyödyntämisestä. Merten ja 
valtamerten säilyttäminen onkin nopeasti 
kasvavan maailman väestön kannalta 
välttämätöntä. Se on myös unionin 
sosioekonomisen edun mukaista, sillä 
kestävä sininen talous lisää investointeja, 
työpaikkoja ja kasvua, edistää innovointia 
ja tutkimusta ja parantaa energian 
toimitusvarmuutta valtamerienergian 
avulla. Turvalliset ja turvatut meret ja 
valtameret ovat välttämättömiä myös 
tehokkaan rajavalvonnan ja 
merenkulkurikosten sekä laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen (LIS) maailmanlaajuisen 
torjunnan kannalta, joten tällä puututaan 
turvallisuuteen liittyviin kansalaisten 
huolenaiheisiin.

Or. en



AM\1181160FI.docx PE637.683v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

27.3.2019 A8-0176/289

Tarkistus 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vuoden 2020 jälkeen EMKR:n olisi 
perustuttava yksinkertaistettuun 
rakenteeseen, jossa ei ole ennalta 
määrittäviä toimenpiteitä eikä 
yksityiskohtaisia unionin tason 
tukikelpoisuussääntöjä, jotka ovat liian 
ohjailevia. Sen sijaan kutakin 
toimintalinjaa varten olisi esitettävä kuvaus 
laajoista tuen kohteista. Jäsenvaltioiden 
olisi näin laadittava omat ohjelmansa, 
joissa ne esittävät asianmukaisimman tavan 
panna toimintalinjat täytäntöön. Tukea 
voitaisiin tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o [yhteisistä säännöksistä annettu 
asetus] mukaisin säännöin myöntää 
jäsenvaltioiden näissä ohjelmissa esittämiin 
monenlaisiin toimenpiteisiin edellyttäen, 
että ne kuuluvat tässä asetuksessa 
määriteltyihin tuen kohteisiin. On 
kuitenkin tarpeen vahvistaa luettelo 
kalavarojen suojelun kannalta haitallisista 
tukeen oikeuttamattomista toimista, 
esimerkiksi kalastuskapasiteettia lisääviä 
investointeja koskeva yleinen kielto. 
Lisäksi laivastoon liittyville investoinneille 
ja korvauksille olisi asetettava tiukat ehdot, 
joiden mukaan niiden on oltava 
johdonmukaisia YKP:n suojelutavoitteiden 
kanssa.

(11) Vuoden 2020 jälkeen EMKR:n olisi 
perustuttava yksinkertaistettuun 
rakenteeseen, jossa ei ole ennalta 
määrittäviä toimenpiteitä eikä 
yksityiskohtaisia unionin tason 
tukikelpoisuussääntöjä, jotka ovat liian 
ohjailevia. Sen sijaan kutakin 
toimintalinjaa varten olisi esitettävä kuvaus 
laajoista tuen kohteista. Jäsenvaltioiden 
olisi näin laadittava omat ohjelmansa, 
joissa ne esittävät asianmukaisimman tavan 
panna toimintalinjat täytäntöön. Tukea 
voitaisiin tämän asetuksen ja asetuksen 
(EU) N:o [yhteisistä säännöksistä annettu 
asetus] mukaisin säännöin myöntää 
jäsenvaltioiden näissä ohjelmissa esittämiin 
monenlaisiin toimenpiteisiin edellyttäen, 
että ne kuuluvat tässä asetuksessa 
määriteltyihin toimintalinjoihin. On 
kuitenkin tarpeen vahvistaa luettelo 
kalavarojen suojelun kannalta haitallisista 
tukeen oikeuttamattomista toimista, 
esimerkiksi kalastuskapasiteettia ja 
valtamerten kannalta vahingollisia 
kalastusmenetelmiä lisääviä investointeja 
koskeva yleinen kielto. Lisäksi laivastoon 
liittyville investoinneille ja korvauksille 
olisi asetettava tiukat ehdot, joiden mukaan 
niiden on oltava johdonmukaisia YKP:n 
suojelutavoitteiden kanssa.
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27.3.2019 A8-0176/290

Tarkistus 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaa EMKR:n 
tukea olisi voitava myöntää merten ja 
rannikkojen biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemien suojelemiseen ja 
ennallistamiseen. Sen vuoksi olisi 
maksettava korvausta kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien 
keräämisestä merestä ja myönnettävä tukea 
investointeihin tarkoituksenmukaisten 
kadonneiden pyydysten ja meressä olevien 
roskien vastaanottolaitteiden hankintaan 
satamiin. Tukea olisi oltava saatavilla 
myös toimiin, joiden tarkoituksena on 
saavuttaa tai ylläpitää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/56/EY11 (meristrategian 
puitedirektiivi) vahvistettu meriympäristön 
hyvä tila, sekä mainitun direktiivin nojalla 
vahvistettujen alueellisten 
suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoon, 
Natura 2000 -alueiden hoitoon, 
ennallistamiseen ja seurantaan neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY12 
(luontotyyppidirektiivi) nojalla käyttöön 
otettujen hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien mukaisesti ja 
direktiivin 92/43/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(30) Yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa on myönnettävä 
25 prosenttia EMKR:n tukea merten ja 
rannikkojen biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemien suojelemiseen ja 
ennallistamiseen. Sen vuoksi olisi 
maksettava korvausta kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien ja 
etenkin muovin keräämisestä merestä ja 
myönnettävä tukea investointeihin 
tarkoituksenmukaisten kadonneiden 
pyydysten ja merestä kerättyjen roskien 
vastaanotto- ja varastointilaitteiden 
hankintaan satamiin. Tukea olisi oltava 
saatavilla myös toimiin, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa tai ylläpitää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2008/56/EY11 (meristrategian 
puitedirektiivi) vahvistettu meriympäristön 
hyvä tila, sekä mainitun direktiivin nojalla 
vahvistettujen alueellisten 
suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoon, 
Natura 2000 -alueiden hoitoon, 
ennallistamiseen ja seurantaan neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY12 
(luontotyyppidirektiivi) nojalla käyttöön 
otettujen hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien mukaisesti ja 
direktiivin 92/43/ETY ja Euroopan 
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2009/147/EY13 (lintudirektiivi) mukaiseen 
lajien suojeluun. Suoran hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaa EMKR:n tukea olisi 
myönnettävä puhtaiden ja terveiden merten 
edistämiseen sekä komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle 16 päivänä tammikuuta 2016 
antamassa tiedonannossa14 esitellyn 
muoveja kiertotaloudessa koskevan 
eurooppalaisen strategian 
täytäntöönpanoon niin, että tuki on 
johdonmukaista meriympäristön hyvän 
tilan saavuttamista tai ylläpitoa koskevan 
tavoitteen kanssa.

parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY (lintudirektiivi)13 mukaiseen 
lajien suojeluun ottaen huomioon myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY sekä unionin 
normit, jotka koskevat 
yhdyskuntajätevesiä ja myös sellaisten 
kiinteiden tai siirrettävien laitteiden 
rakentamista, asentamista, 
nykyaikaistamista ja tieteellistä 
valmistelua, joilla pyritään suojelemaan 
merten eläimiä ja kasveja ja parantamaan 
niiden tilaa kaikkein syrjäisimmillä 
alueilla. Suoran hallinnoinnin piiriin 
kuuluvaa EMKR:n tukea olisi myönnettävä 
puhtaiden ja terveiden merten edistämiseen 
sekä komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
16 päivänä tammikuuta 2016 antamassa 
tiedonannossa14 esitellyn muoveja 
kiertotaloudessa koskevan eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoon niin, että tuki 
on johdonmukaista meriympäristön hyvän 
tilan saavuttamista tai ylläpitoa koskevan 
tavoitteen kanssa.

____________________________ ___
11. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista (EYVL 
L 164, 25.6.2008, s. 19). 

11. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista (EYVL 
L 164, 25.6.2008, s. 19). 

12. Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7) .

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, 
s. 7) .

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028
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27.3.2019 A8-0176/291

Tarkistus 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen;

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
suojeleminen, ennallistaminen ja 
säilyttäminen;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Tarkistus 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n täytäntöönpanoon 
ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä 
olevat määrärahat ovat 6 140 000 000 
euroa käypinä hintoina.

1. EMKR:n täytäntöönpanoon 
ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä 
olevat määrärahat ovat samat kuin 
kaudella 2014–2020, eli 6 867 000 000 
euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina (7 
739 000 000 euroa käypinä hintoina). 
Vähintään 25 prosenttia näistä 
määrärahoista on myönnettävä tämän 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa vahvistettuun 
toimintalinjaan 1.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Tarkistus 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 131 000 000 euroa Guadeloupen, 
Ranskan Guayanan, Martiniquen, 
Mayotten, Réunionin ja Saint-Martinin 
osalta.

c) 172 900 000 euroa Guadeloupen, 
Ranskan Guayanan, Martiniquen, 
Mayotten, Réunionin ja Saint-Martinin 
osalta.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Tarkistus 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) ohjelman panoksen LIS-
kalastuksen torjuntaan.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Tarkistus 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. SEUT-sopimuksen liitteessä I 
lueteltujen niiden kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden osalta, joihin 
sovelletaan SEUT-sopimuksen 107, 108 ja 
109 artiklaa, komissio voi antaa luvan 
mainitun sopimuksen 108 artiklan 
mukaisesti sen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
valmistukselle, jalostukselle ja kaupan 
pitämiselle annettavalle toimintatuelle, 
jotta voidaan lieventää näiden alueiden 
erityisiä rajoituksia, jotka johtuvat niiden 
eristyneisyydestä, saaristoluonteesta ja 
äärimmäisen syrjäisestä sijainnista.
Jäsenvaltiot voivat myöntää lisärahoitusta 
21 artiklassa tarkoitettujen 
korvaussuunnitelmien toteuttamiseen. 
Jäsenvaltioiden on tällöin ilmoitettava 
komissiolle valtiontuet, jotka komissio voi 
hyväksyä tämän asetuksen mukaisesti 
osana näitä suunnitelmia. Tällä tavoin 
ilmoitettu valtiontuki katsotaan 
ilmoitetuksi myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 
artiklan 3 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä tarkoitetuin tavoin.
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27.3.2019 A8-0176/296

Tarkistus 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) pohjatroolaus yli 200 metrin 
syvyydessä.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Tarkistus 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0176/0176
Gabriel Mato
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 13 artiklan a 
alakohdassa säädetään, 1 kohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan syrjäisimmillä 
alueilla myöntää kalojen yhteen 
kokoamiseen käytettäviin kollektiivisiin 
ankkuroituihin laitteisiin, jos tällaiset 
laitteet edistävät kestävää ja valikoivaa 
kalastusta.

Or. en


