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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 508/20143 
perustetusta Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta (EMKR) olisi voitava 
tukea erityistoimenpiteitä, joilla 
lievennetään Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen 
aiheuttaman markkinahäiriön vaikutuksia 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
toimitusketjuun. Näihin toimenpiteisiin 
olisi sisällyttävä taloudellinen korvaus 
hyväksytyille tuottajajärjestöille ja 
tuottajajärjestöjen liitoille, jotka varastoivat 
kalastus- tai vesiviljelytuotteita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1379/20134 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti, sekä taloudellinen korvaus 
kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoille 
tulonmenetyksistä ja lisäkustannuksista, 
joita niille on aiheutunut Venäjän 
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen 
hyökkäyksen aiheuttamasta 

(2) Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 508/20143 
perustetusta Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta (EMKR) olisi voitava 
tukea erityistoimenpiteitä, joilla 
lievennetään Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen 
aiheuttaman markkinahäiriön vaikutuksia 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
toimitusketjuun. Näihin toimenpiteisiin 
olisi sisällyttävä taloudellinen korvaus 
hyväksytyille tuottajajärjestöille ja 
tuottajajärjestöjen liitoille, jotka varastoivat 
kalastus- tai vesiviljelytuotteita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1379/20134 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti, sekä taloudellinen korvaus 
kalastus- ja vesiviljelyalan, jalostusala 
mukaan luettuna, toimijoille 
tulonmenetyksistä ja lisäkustannuksista, 
joita niille on aiheutunut Venäjän 
Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen 
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markkinahäiriöstä ja sen vaikutuksista 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
toimitusketjuun. Näistä toimenpiteistä 
tuettavista toimista aiheutuvien menojen 
olisi oltava tukikelpoisia 24 päivästä 
helmikuuta 2022 eli päivästä, jona Venäjä 
aloitti sotilaallisen hyökkäyksen 
Ukrainaan.

hyökkäyksen aiheuttamasta 
markkinahäiriöstä ja sen vaikutuksista 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
toimitusketjuun. Näistä toimenpiteistä 
tuettavista toimista aiheutuvien menojen 
olisi oltava tukikelpoisia 24 päivästä 
helmikuuta 2022 eli päivästä, jona Venäjä 
aloitti sotilaallisen hyökkäyksen 
Ukrainaan.

__________________ __________________
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- 
ja kalatalousrahastosta ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 
861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) 
N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149 
20.5.2014, s. 1).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- 
ja kalatalousrahastosta ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 
861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) 
N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149 
20.5.2014, s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 
1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, 
s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 
1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, 
s. 1).

Perustelu

EMKR:n on mahdollistettava muutokset 48 artiklassa vahvistettua tukea koskeviin 
toimintaohjelmiin. Monet vesiviljelyalan toimijat ovat toimittaneet hyväksyttäviksi tuottavia 
investointeja koskevia suunnitelmia (ennen hyökkäystä), ja sodan vuoksi niille on aiheutunut 
täytäntöönpanoprosessin aikana lisäkustannuksia (15–40 prosenttia). Monilla toimijoilla on 
vaikeuksia saattaa hyväksytyt tuottavat investoinnit päätökseen, mikä vähentää EMKR:n 
varojen käyttöä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) EMKR:stä olisi voitava tukea 
taloudellista korvausta, joka maksetaan 
kalastustoiminnan väliaikaisesta 
lopettamisesta, jos Venäjän sotilaallinen 
hyökkäys Ukrainaan vaarantaa 
kalastustoiminnan turvallisuuden. 
Kalastustoiminnan väliaikaisen 
lopettamisen olisi tapahduttava 24 päivästä 
helmikuuta 2022 eli siitä päivästä, jona 
Venäjä aloitti sotilaallisen hyökkäyksen 
Ukrainaan.

(3) EMKR:stä olisi voitava tukea 
taloudellista korvausta, joka maksetaan 
kalastustoiminnan väliaikaisesta 
lopettamisesta, jos Venäjän sotilaallinen 
hyökkäys Ukrainaan vaarantaa 
kalastustoiminnan turvallisuuden tai jos 
sotilaallisen hyökkäyksen vaikutus haittaa 
kalastustoiminnan taloudellista 
kannattavuutta. Kalastustoiminnan 
väliaikaisen lopettamisen olisi tapahduttava 
24 päivästä helmikuuta 2022 eli siitä 
päivästä, jona Venäjä aloitti sotilaallisen 
hyökkäyksen Ukrainaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun otetaan huomioon ne 
merkittävät sosioekonomiset seuraukset, 
joita kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
toimitusketjuun aiheutuu Venäjän 
sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan, 
olisi oltava mahdollista tukea Venäjän 
sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan 
johtuvaa kalastustoiminnan väliaikaista 
lopettamista osarahoitusosuudella, joka on 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista.

(4) Kumpaakin toimenpidettä olisi 
oltava mahdollista tukea 
osarahoitusosuudella, joka on enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, eli Venäjän Ukrainaa vastaan 
käynnistämän sotilaallisen hyökkäyksen 
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vaikutusten lieventämistä kalastus- 
vesiviljelyalalla, vaan se voidaan 
suunnitellun toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 508/2014
33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

”d) jos kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen tapahtuu 1 päivän helmikuuta 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana covid-19:n puhkeamisen 
seurauksena, mukaan lukien kestävää 
kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen nojalla toimivat 
alukset, tai 24 päivästä helmikuuta 2022 
johtuen Venäjän Ukrainaan kohdistamasta 
sotilaallisesta hyökkäyksestä, joka 
vaarantaa kalastustoiminnan 
turvallisuuden.”

”d) jos kalastustoiminnan väliaikainen 
lopettaminen tapahtuu 1 päivän helmikuuta 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana covid-19:n puhkeamisen 
seurauksena, mukaan lukien kestävää 
kalastusta koskevan 
kumppanuussopimuksen nojalla toimivat 
alukset, tai 24 päivästä helmikuuta 2022 
johtuen Venäjän Ukrainaan kohdistamasta 
sotilaallisesta hyökkäyksestä, joka 
vaarantaa kalastustoiminnan turvallisuuden 
tai haittaa kalastustoiminnan taloudellista 
kannattavuutta.”

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale
Asetus (EU) N:o 508/2014
33 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Korvataan 33 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) N:o 508/2014
33 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 
artiklan 9 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti ja poiketen siitä, mitä sen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
tämän kohdan ensimmäisen alakohdan d 
alakohdan nojalla tuettujen toimien menot 
ovat tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 
2020, jos ne ovat seurausta covid-19:n 
puhkeamisesta, tai 24 päivästä helmikuuta 
2022, jos ne ovat seurausta Venäjän 
Ukrainaan kohdistamasta sotilaallisesta 
hyökkäyksestä, joka vaarantaa 
kalastustoiminnan turvallisuuden.”

”Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 
artiklan 9 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti ja poiketen siitä, mitä sen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
tämän kohdan ensimmäisen alakohdan d 
alakohdan nojalla tuettujen toimien menot 
ovat tukikelpoisia 1 päivästä helmikuuta 
2020, jos ne ovat seurausta covid-19:n 
puhkeamisesta, tai 24 päivästä helmikuuta 
2022, jos ne ovat seurausta Venäjän 
Ukrainaan kohdistamasta sotilaallisesta 
hyökkäyksestä, joka vaarantaa 
kalastustoiminnan turvallisuuden tai 
haittaa kalastustoiminnan taloudellista 
kannattavuutta.”

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 508/2014
44 artikla – 4 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”4 a. EMKR:stä voidaan 33 artiklassa 
säädetyin edellytyksin tukea 
kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista, 
joka johtuu covid-19:n puhkeamisesta tai 
Venäjän Ukrainaan kohdistamasta 
sotilaallisesta hyökkäyksestä, joka 
vaarantaa kalastustoiminnan 

”4 a. EMKR:stä voidaan 33 artiklassa 
säädetyin edellytyksin tukea 
kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista, 
joka johtuu covid-19:n puhkeamisesta tai 
Venäjän Ukrainaan kohdistamasta 
sotilaallisesta hyökkäyksestä, joka 
vaarantaa kalastustoiminnan turvallisuuden 
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turvallisuuden, kuten 33 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa säädetään.”

tai haittaa kalastustoiminnan taloudellista 
kannattavuutta, kuten 33 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa säädetään.”


