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Tarkistus 1
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
1 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

1.
muistuttaa, että kalastusalan
elinkelpoisuuden takaamiseksi tarvitaan
asianmukaisia rahoitustoimia, ja korostaa,
että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP)
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää riittäviä määrärahoja; korostaa,
että määrärahat ovat keskittyneet
pääluokkaan 3 ja osastoon 11 (meri- ja
kalastusasiat); panee merkille, että suurin
osa määrärahoista on kohdennettu
Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle
(EMKR) ja pakollisiin rahoitusosuuksiin
alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille
sekä kestävää kalastusta koskeviin
sopimuksiin;

1.
muistuttaa, että kalastusalan
elinkelpoisuuden takaamiseksi tarvitaan
asianmukaisia rahoitustoimia, ja korostaa,
että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP)
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää riittäviä määrärahoja; korostaa,
että määrärahat ovat keskittyneet
pääluokkaan 3 ja osastoon 11 (meri- ja
kalastusasiat); panee merkille, että suurin
osa määrärahoista on ansaitusti
kohdennettu Euroopan meri- ja
kalatalousrahastolle (EMKR) ja pakollisiin
rahoitusosuuksiin alueellisille
kalastuksenhoitojärjestöille sekä kestävää
kalastusta koskeviin sopimuksiin;
Or. it

Tarkistus 2
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
1 a.
korostaa, että on löydettävä
tasapaino ympäristötavoitteiden ja
sosiaalisen ja taloudellisen vakauden
välillä, jotta voidaan saavuttaa kestävä
sininen talous erityisesti yhteisöissä, jotka
ovat riippuvaisia pienimuotoisesta
rannikkokalastuksesta;
Or. it
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Tarkistus 3
Cláudia Monteiro de Aguiar
Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
1 a.
korostaa, että YKP:n
ydintavoitteiden olisi tasapainotettava
Euroopan unionin kannalta strategisesti
merkittävän alan elinkelpoisuus
tarpeeseen suojella meriekosysteemejä
kehittämällä taloudellisesti ja ympäristön
kannalta kestävää kalastusta;
Or. en

Tarkistus 4
Catherine Chabaud
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;
katsoo, että on lisättävä meriympäristöä
koskevaa tietämystä erityisesti tutkimalla
ilmastonmuutoksen ja saasteiden
vaikutuksia kalakantoihin; katsoo, että
yleisemmin on tarpeen edistää kalastajien
osallistumista meriympäristöä koskevaan
osaamiseen erityisesti rahoittamalla
aluksilla käytettäviä mittausvälineitä;
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Or. fr

Tarkistus 5
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja
on siksi lisättävä sekä kansainvälisissä
että jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

2.
katsoo, että meren elollisten
luonnonvarojen järkevän tieteellisen
tietämyksen lisäämiseksi on toteutettu
merkittäviä toimia ja että vaikka tietämys
on parantunut, talousarvion pääluokan III
osaston 11 määrärahat olisi säilytettävä
samalla tasolla;

Or. it

Tarkistus 6
Pierre Karleskind
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia ja niiden kehitykseen
vaikuttavia tekijöitä koskevaa tietämystä
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voidaan parantaa;
Or. fr

Tarkistus 7
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään ja
edistää kestävää kalastusta;
Or. hr

Tarkistus 8
France Jamet
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä jäsenvaltioiden tieteellisissä
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jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

Or. fr

Tarkistus 9
Cláudia Monteiro de Aguiar
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varojen
on siksi oltava johdonmukaisia näiden
tavoitteiden kanssa sekä kansainvälisissä
että jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;
Or. en

Tarkistus 10
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
AM\1187668FI.docx

2.
katsoo, että tähän asti meren
elollisia luonnonvaroja koskevan
luotettavan tieteellisen tietämyksen
lisäämiseksi on toteutettu merkittäviä
toimia; toteaa, että vaikka tietämys on
parantunut, olemme vielä kaukana
parhaasta mahdollisesta arvioinnista;
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siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

katsoo, että unionin varoja on siksi
lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;
Or. it

Tarkistus 11
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varoja on
siksi lisättävä sekä kansainvälisissä että
jäsenvaltioiden tieteellisissä
tutkimusorganisaatioissa, jotta kantojen
arviointia voidaan parantaa entisestään;

2.
katsoo, että meren elollisia
luonnonvaroja koskevan luotettavan
tieteellisen tietämyksen lisäämiseksi on
toteutettu merkittäviä toimia; toteaa, että
vaikka tietämys on parantunut, olemme
vielä kaukana parhaasta mahdollisesta
arvioinnista; katsoo, että unionin varojen
on siksi oltava riittävät sekä
kansainvälisissä että jäsenvaltioiden
tieteellisissä tutkimusorganisaatioissa, jotta
kantojen arviointia voidaan parantaa
entisestään;
Or. hr

Tarkistus 12
Francisco José Millán Mon
Lausuntoluonnos
3 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; korostaa, että
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vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää
unionin osallistumista alueellisiin
kalastusjärjestöihin;

EU:n harjoittama kestävän kalastuksen
edistäminen kolmansien maiden vesillä
on olennaisen tärkeää EU:n laivastolle ja
EU:n ja kolmansien maiden
rannikkoyhteisöjen hyvinvoinnille,
kalavarojen ja meriympäristön suojelulle,
paikallisen teollisuuden kehitykselle,
kalastuksen, jalostuksen ja kaupan
synnyttämille työpaikoille sekä
kalastuksen merkitykselle
elintarviketurvan kannalta; muistuttaa
kestävää kalastusta koskevien
kumppanuussopimusten strategisesta
merkityksestä ja yleisemmin YKP:n
ulkoisesta ulottuvuudesta; katsoo, että
vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat ja että
nykyistä talousarviota ei saisi leikata, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja varmistaa
unionin osallistuminen alueellisiin
kalastusjärjestöihin;
Or. en

Tarkistus 13
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
3 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että
vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää
unionin osallistumista alueellisiin
kalastusjärjestöihin;

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; pitää erittäin
tärkeänä, että vuoden 2020 talousarvioon
on otettava riittävät ja luotettavat
määrärahat, jotta voidaan noudattaa
kansainvälisiä kalastussopimusvelvoitteita
ja kehittää unionin osallistumista
alueellisiin kalastusjärjestöihin;
Or. it
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Tarkistus 14
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
3 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että
vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää
unionin osallistumista alueellisiin
kalastusjärjestöihin;

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja/tai kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että
vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää
unionin osallistumista alueellisiin
kalastusjärjestöihin;
Or. it

Tarkistus 15
France Jamet
Lausuntoluonnos
3 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että
vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää
unionin osallistumista alueellisiin
kalastusjärjestöihin;

3.
huomauttaa, että yli puolet unionin
kalastustuotteista on peräisin
kansainvälisiltä vesiltä ja/tai kolmansien
maiden talousvyöhykkeiltä; katsoo, että
vuoden 2020 talousarvioon on otettava
riittävät ja luotettavat määrärahat, jotta
voidaan noudattaa kansainvälisiä
kalastussopimusvelvoitteita ja kehittää
unionin osallistumista alueellisiin
kalastusjärjestöihin;
Or. it
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Tarkistus 16
Catherine Chabaud
Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
3 a.
muistuttaa, että EU on osapuolena
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten
Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän
kehityksen tavoitteissa, mukaan lukien
tavoite 14, joka koskee merten ja merten
tarjoamien luonnonvarojen säilyttämistä
ja kestävää käyttöä, ja että EU:n on
noudatettava sitoumuksiaan politiikkansa,
myös yhteisen kalastuspolitiikan,
kehittämisessä;
Or. fr

Tarkistus 17
Pierre Karleskind
Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

4.
muistuttaa, että YKP:n yhtenä
tavoitteena on edistää elintarviketurvan
varmistamista EU:ssa; muistuttaa, että
merkittävä osa EU:ssa kulutetuista
kalastustuotteista tuodaan muualta;
korostaa, että vesiviljelystä on tulossa
tärkeä tekijä tämän tavoitteen
saavuttamisessa ja että se vähentää EU:n
riippuvuutta kalastustuotteiden tuonnista;
Or. fr

Tarkistus 18
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo
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Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta, ja että vesiviljelyn
kehittämisellä edelleen voidaan tarjota
kestävä vaihtoehto kalastukselle, koska
vesiviljely työllistää jo 85 000 ihmistä
koko Euroopan unionin alueella.
Or. en

Tarkistus 19
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta; katsoo, että unionin
olisi kohdennettava tähän enemmän
varoja, sillä vesiviljely on innovatiivinen
talouden ala ja nopeimmin kasvavaa
elintarviketuotannon toimintaa;
Or. hr

Tarkistus 20
Balázs Hidvéghi
Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos
4.

muistuttaa, että vesiviljelystä on

PE639.923v02-00

FI

Tarkistus
4.
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muistuttaa, että niin meren kuin
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tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

makean veden vesiviljelystä on tulossa
tärkeä osatekijä tavoiteltaessa unionin
selviytymistä kalastustuotteiden kulutuksen
kasvusta ja se auttaa saavuttamaan
kestävän ja ekologisen kalastuksen
tavoitteen;
Or. en

Tarkistus 21
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

4.
muistuttaa, että myös ympäristön
turvallisuuden kannalta kestävästä
vesiviljelystä on tulossa tärkeä osatekijä
tavoiteltaessa unionin selviytymistä
kalastustuotteiden kulutuksen kasvusta;
Or. it

Tarkistus 22
Catherine Chabaud
Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta ja sitä voidaan
käsitellä ainoastaan kestävällä tavalla;
Or. fr

Tarkistus 23
AM\1187668FI.docx
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France Jamet
Lausuntoluonnos
4 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta;

4.
muistuttaa, että vesiviljelystä on
tulossa tärkeä osatekijä tavoiteltaessa
unionin selviytymistä kalastustuotteiden
kulutuksen kasvusta ja suojeltaessa merten
resursseja;
Or. fr

Tarkistus 24
Cláudia Monteiro de Aguiar
Lausuntoluonnos
5 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

5.
korostaa, että vuoden 2020
talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota määrärahoihin, joilla on tarkoitus
auttaa kalastuslaivastoa panemaan
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät
sujuvasti täytäntöön; muistuttaa
rannikkokalastusta ja pienimuotoista
kalastusta harjoittavien alusten
merkityksestä;

5.
korostaa, että vuoden 2020
talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota määrärahoihin, joilla on tarkoitus
tukea kalastusalaa samalla, kun pannaan
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 25
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
5 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

5.
korostaa, että vuoden 2020
talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä
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5.
korostaa, että vuoden 2020
talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä
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huomiota määrärahoihin, joilla on tarkoitus
auttaa kalastuslaivastoa panemaan
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät
sujuvasti täytäntöön; muistuttaa
rannikkokalastusta ja pienimuotoista
kalastusta harjoittavien alusten
merkityksestä;

huomiota määrärahoihin, joilla on tarkoitus
auttaa kalastuslaivastoa noudattamaan
täysimääräisesti ja helpommin
purkamisvelvoitteen mukaisia
määräyksiä, jotka ovat nyt kaikki
voimassa;

Or. it

Tarkistus 26
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
5 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

5.
korostaa, että vuoden 2020
talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota määrärahoihin, joilla on tarkoitus
auttaa kalastuslaivastoa panemaan
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät
sujuvasti täytäntöön;

5.
korostaa, että vuoden 2020
talousarviossa olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota määrärahoihin, joilla on tarkoitus
auttaa kalastuslaivastoa panemaan
purkamisvelvoitteen mukaiset järjestelmät
sujuvasti täytäntöön erityisesti antamalla
erityistukea pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittaville
laivastoille;
Or. it

Tarkistus 27
Pierre Karleskind
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
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ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään; muistuttaa,
että syrjäisimpien alueiden laivastot ovat
pääasiassa pienimuotoisia ja vaativat
erityistä huomiota, kun otetaan huomioon
näiden alueiden maantieteelliset
erityispiirteet;
Or. fr

Tarkistus 28
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista;

Or. it

Tarkistus 29
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
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6.
muistuttaa, että on tärkeää
rahoittaa pienimuotoista kalastusta
harjoittavia aluksia, jotka kattavat lähes
75 prosenttia kaikista unionissa
rekisteröidyistä kalastusaluksista ja
työllistävät lähes puolet kalastusalalla
työskentelevistä; vaatii tähän toimintaan
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pääasiallisena tulonlähteenään;

varatun rahoituksen lisäämistä;
Or. it

Tarkistus 30
France Jamet
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
muistuttaa, että on tärkeää
rahoittaa pienimuotoista kalastusta
harjoittavia aluksia, jotka kattavat lähes
75 prosenttia kaikista unionissa
rekisteröidyistä kalastusaluksista ja
työllistävät lähes puolet kalastusalalla
työskentelevistä; vaatii tähän toimintaan
varatun rahoituksen lisäämistä;
Or. it

Tarkistus 31
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään; katsoo
tästä syystä, että unionin on
kohdennettava enemmän varoja tällaiseen
kalastukseen;
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Or. hr

Tarkistus 32
Pietro Bartolo
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista, minkä vuoksi se on monille
rannikkoyhteisöille tärkeä niin
taloudelliselta kuin sosiaaliseltakin
kannalta; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;
Or. it

Tarkistus 33
France Jamet
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista erityisesti syrjäisimmillä
alueilla; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;
Or. fr
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Tarkistus 34
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
muistuttaa rannikkokalastusta,
saarikalastusta ja pienimuotoista
kalastusta harjoittavien alusten
merkityksestä; korostaa, että tällaisen
kalastuksen ala kattaa lähes 75 prosenttia
kaikista unionissa rekisteröidyistä
kalastusaluksista ja lähes puolet
kalastusalan kaikista työpaikoista; toteaa,
että pienimuotoista rannikkokalastusta
harjoittavat toimijat ovat riippuvaisia
terveistä kalakannoista pääasiallisena
tulonlähteenään;
Or. hr

Tarkistus 35
Cláudia Monteiro de Aguiar
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia terveistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;

6.
korostaa, että tällaisen kalastuksen
ala kattaa lähes 75 prosenttia kaikista
unionissa rekisteröidyistä kalastusaluksista
ja lähes puolet kalastusalan kaikista
työpaikoista; toteaa, että pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavat toimijat
ovat riippuvaisia kestävistä kalakannoista
pääasiallisena tulonlähteenään;
Or. en
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Tarkistus 36
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Pietro Bartolo
Lausuntoluonnos
7 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua,
merten suojelua, tiedonkeruuta ja
tutkimusta, ja auttamaan niitä
kasvattamaan kalastustoimintansa
lisäarvoa;
Or. en

Tarkistus 37
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
7 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa esimerkiksi
tarjoamalla tarvittavia kannustimia;
Or. it

Tarkistus 38
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
7 kohta
PE639.923v02-00
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Lausuntoluonnos

Tarkistus

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita tukemaan taloudellisesti
kalastuksesta riippuvaisia yhteisöjä
monipuolistamaan talouksiaan kehittämällä
muita mereen liittyviä toimintoja, kuten
matkailua, ja auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;
Or. it

Tarkistus 39
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
7 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita täydentäviä
toimintoja, kuten matkailua, ja auttamaan
niitä kasvattamaan kalastustoimintansa
lisäarvoa;
Or. hr

Tarkistus 40
Cláudia Monteiro de Aguiar
Lausuntoluonnos
7 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
AM\1187668FI.docx

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
tulonlähteitään kehittämällä muita sinisen
talouden aloja, kuten matkailua, ja
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auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;

auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;
Or. en

Tarkistus 41
Pierre Karleskind
Lausuntoluonnos
7 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä monipuolistamaan
talouksiaan kehittämällä muita mereen
liittyviä toimintoja, kuten matkailua, ja
auttamaan niitä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa;

7.
kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita auttamaan kalastuksesta
riippuvaisia yhteisöjä kasvattamaan
kalastustoimintansa lisäarvoa ja
tarvittaessa monipuolistamaan talouksiaan
kehittämällä muita mereen liittyviä
toimintoja, kuten matkailua;
Or. fr

Tarkistus 42
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Lausuntoluonnos
8 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää toimivaa valvontapolitiikkaa,
jota tuetaan riittävillä varoilla;
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8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää toimivaa valvontapolitiikkaa,
jota tuetaan riittävillä varoilla; katsoo tästä
syystä, että unionin on kohdennettava
enemmän varoja monivuotisten
suunnitelmien valmisteluun ja
täytäntöönpanoon;

22/32

AM\1187668FI.docx

Or. hr

Tarkistus 43
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
8 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää toimivaa valvontapolitiikkaa,
jota tuetaan riittävillä varoilla;

8.
painottaa voimakkaasti, että
uusien monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen yhdessä kalavarojen
suojelua koskevien rajoitusten kanssa
(esim. kalastuspäivien vähentäminen,
maantieteelliset ja ajalliset rajoitukset
jne.) edellyttää huomattavia panostuksia,
jotta yritykset voivat jatkaa toimintaansa
ja jotta voidaan estää työpaikkojen
menetykset;
Or. it

Tarkistus 44
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
8 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää toimivaa valvontapolitiikkaa,
jota tuetaan riittävillä varoilla;

8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää oikeasuhteista
valvontapolitiikkaa, jota tuetaan riittävillä
varoilla erityisesti pienimuotoisen
rannikkokalastuksen tukemiseksi;
Or. it
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Tarkistus 45
Cláudia Monteiro de Aguiar
Lausuntoluonnos
8 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää toimivaa valvontapolitiikkaa,
jota tuetaan riittävillä varoilla;

8.
huomauttaa, että nykyisten
monivuotisten suunnitelmien
hyväksyminen ja uusien teknisten
toimenpiteiden toteuttaminen kestävällä
tasolla olevan kalastuksen edistämiseksi
edellyttää sopivaa valvontapolitiikkaa, jota
tuetaan riittävillä varoilla;
Or. en

Tarkistus 46
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
8 a.
muistuttaa, että sosiaaliset ja
taloudelliset toimenpiteet ovat erittäin
tärkeitä kalastustoiminnan lopettamista
koskevien hallinnollisten päätösten
yhteydessä, jotta säilytetään riittävä
kestävyystaso;
Or. it

Tarkistus 47
Pierre Karleskind
Lausuntoluonnos
9 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA)
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9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA)
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olennainen tehtävä on koordinoida ja
toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että tämä
olisi otettava huomioon sen
talousarviossa;

olennainen tehtävä on koordinoida ja
toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että sille on
annettava asianmukainen talousarvio,
kun otetaan huomioon sen Euroopan
rannikkovartiointia koskevat tehtävät
yhteistyössä Euroopan raja- ja
merivartioviraston (Frontex) ja Euroopan
meriturvallisuusviraston (EMSA) kanssa;
Or. fr

Tarkistus 48
Catherine Chabaud
Lausuntoluonnos
9 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA)
olennainen tehtävä on koordinoida ja
toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että tämä
olisi otettava huomioon sen
talousarviossa;

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontavirastolla (EFCA) on
olennainen tehtävä YKP:n koordinoinnissa
ja täytäntöönpanossa aivan kuten
Euroopan meriturvallisuusvirastolla
(EMSA) on saastumisen estämistä ja
meriturvallisuuden edistämistä koskevissa
toimissaan; huomauttaa, että tämä olisi
otettava huomioon niiden talousarvioissa;
Or. fr

Tarkistus 49
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
9 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA)
olennainen tehtävä on koordinoida ja
toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että tämä
olisi otettava huomioon sen

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontavirastolla (EFCA) on
olennainen tehtävä YKP:n koordinoinnissa
ja täytäntöönpanossa ja että rahoitus olisi
näin ollen säilytettävä nykyisellä tasolla;
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talousarviossa;
Or. it

Tarkistus 50
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
9 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA)
olennainen tehtävä on koordinoida ja
toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että tämä
olisi otettava huomioon sen
talousarviossa;

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) on
olennainen tehtävä YKP:n koordinoinnissa
ja täytäntöönpanossa ja että rahoitus olisi
näin ollen säilytettävä nykyisellä tasolla;

Or. it

Tarkistus 51
France Jamet
Lausuntoluonnos
9 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA)
olennainen tehtävä on koordinoida ja
toteuttaa YKP:aa; huomauttaa, että tämä
olisi otettava huomioon sen talousarviossa;

9.
korostaa, että Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) on
merkittävä tehtävä YKP:n koordinoinnissa
ja täytäntöönpanossa, ja huomauttaa, että
tämä olisi otettava huomioon sen
talousarviossa;
Or. fr

Tarkistus 52
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
9 a.
painottaa merten muovijätteisiin
liittyvää ongelmaa; katsoo, että olisi
toteutettava lisätoimia ja turvattava
riittävät resurssit, jotta voidaan varmistaa
meressä olevien muovituotteiden
vaikutuksen vähentämistä koskevien
sääntöjen täytäntöönpano;
Or. hr

Tarkistus 53
Francisco José Millán Mon
Lausuntoluonnos
10 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;
huomauttaa, että brexit ei missään
tapauksessa saa johtaa Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston nykyisten varojen
vähenemiseen (2014–2027); katsoo
päinvastoin, että vuosien 2021–2027
talousarviota olisi lisättävä niin, että
toimijat pystyvät selviytymään brexitin
vakavista seurauksista;
Or. en

AM\1187668FI.docx

27/32

PE639.923v02-00

FI

Tarkistus 54
Pierre Karleskind
Lausuntoluonnos
10 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;
katsoo, että brexitiä ei saisi käyttää
tilaisuutena pienentää EU:n
talousarviota;
Or. fr

Tarkistus 55
France Jamet
Lausuntoluonnos
10 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, millä on tietty vaikutus kauden
2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
katsoo, että tämän vuoksi on tarpeen lisätä
unionin talousarvion joustavuutta ja
tukea asianmukaisesti toimenpiteitä, joilla
lievennetään brexitin kielteisiä
vaikutuksia kalastusalaan;

Or. it
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Tarkistus 56
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
10 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, millä on tietty vaikutus kauden
2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
katsoo, että tämän vuoksi on tarpeen lisätä
unionin talousarvion joustavuutta ja
tukea asianmukaisesti toimenpiteitä, joilla
lievennetään brexitin kielteisiä
vaikutuksia kalastusalaan;

Or. it

Tarkistus 57
Richard Corbett
Lausuntoluonnos
10 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan nykyiseen aikomukseen
erota unionista, mikä vaikuttaa kauden
2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi olisi
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että tällaiseen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;
Or. en

AM\1187668FI.docx

29/32

PE639.923v02-00

FI

Tarkistus 58
Diane Dodds
Lausuntoluonnos
10 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;

10.
kiinnittää huomiota Yhdistyneen
kuningaskunnan päätökseen erota
unionista, mikä vaikuttaa kauden 2014–
2020 EMKR:n täytäntöönpanoon;
huomauttaa, että brexitin vuoksi on
äärimmäisen tärkeää vahvistaa uusi
talousarviokehys vuosiksi 2021–2027;
katsoo, että uuteen tilanteeseen
vastaamiseksi unionin talousarviossa
tarvitaan entistä suurempaa joustavuutta;
katsoo, että tehokkain väline EMKR:n ja
tulevan rahoituksen häiriöiden
välttämiseksi on se, että EU:n
neuvottelijat pyrkivät löytämään
erosopimukseen pragmaattiset
vaihtoehtoiset varautumisjärjestelyt, jotka
saavat sekä Euroopan parlamentin että
Yhdistyneen kuningaskunnan
parlamentin tuen;
Or. en

Tarkistus 59
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
11 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

11.
korostaa, että kuusi vuotta
nykyisen rahaston hyväksymisen jälkeen
kauden 2014–2020 EMKR:n
täytäntöönpanoaste on hyvin alhainen ja
että komission ja jäsenvaltioiden on
nopeutettava hallinto- ja
valvontaprosesseja ja vähennettävä
hallinnollista rasitusta, jotta varmistetaan
PE639.923v02-00

FI

11.
toteaa, että kuusi vuotta nykyisen
rahaston hyväksymisen jälkeen kauden
2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoaste
on edelleen hyvin alhainen ja että tästä
syystä on tarpeen yksinkertaistaa
järjestelyjä mahdollisimman paljon
samalla, kun valvotaan tehokkaasti
julkisia menoja, jotta varmistetaan
30/32
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asianmukainen ja oikea-aikainen hyöty
alalle.

asianmukainen ja oikea-aikainen hyöty
alalle ja pannaan YKP tehokkaammin
täytäntöön;
Or. it

Tarkistus 60
Rosa D'Amato
Lausuntoluonnos
11 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

11.
korostaa, että kuusi vuotta nykyisen
rahaston hyväksymisen jälkeen kauden
2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoaste
on hyvin alhainen ja että komission ja
jäsenvaltioiden on nopeutettava hallinto- ja
valvontaprosesseja ja vähennettävä
hallinnollista rasitusta, jotta varmistetaan
asianmukainen ja oikea-aikainen hyöty
alalle.

11.
korostaa, että kuusi vuotta nykyisen
rahaston hyväksymisen jälkeen kauden
2014–2020 EMKR:n täytäntöönpanoaste
on edelleen hyvin alhainen ja että
komission ja jäsenvaltioiden on valvottava
kansallisia maksajavirastoja, nopeutettava
hallinto- ja valvontaprosesseja ja
vähennettävä hallinnollista rasitusta, jotta
varmistetaan asianmukainen ja oikeaaikainen hyöty alalle.
Or. it

Tarkistus 61
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
11 a. kiinnittää huomiota tarpeeseen
lisätä neuvoa-antavien toimikuntien
rahoitusta, kun otetaan huomioon niiden
suurempi sitoutuminen asetuksen (EU)
N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti
aluejakopolitiikkaan, joka on
näkyvämpää monivuotisissa
hoitosuunnitelmissa, sekä uudessa
”teknisiä toimenpiteitä” koskevassa
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asetuksessa;
Or. it

Tarkistus 62
Rosanna Conte, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Raffaele Stancanelli
Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
11 b. palauttaa mieliin roolin, joka
kalastajilla on ”merten suojelijoina”, ja
kehottaa komissiota osoittamaan
riittävästi varoja toimenpiteisiin, joilla
edistetään kalastusta ja ympäristön
säilyttämistä koskevia toimia, kuten
muovien keräämistä merellä,
vesinäytteiden ottamista tai tutkijoiden
ottamista aluksille, ja siten vähentämään
entisestään kalakantoihin kohdistuvaa
vaikutusta;
Or. it
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