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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana ja maailma suuruselt viienda 
mereandide tootjana vastutab liit suurel 
määral ookeanide ja nende ressursside 
kaitse, alalhoidmise ja säästva kasutamise 
eest. Merede ja ookeanide kaitse on 
maailma kiirelt suureneva elanikkonna 
jaoks tõepoolest oluline. See on ka liidu 
sotsiaal-majanduslikes huvides: säästev 
sinine majandus suurendab 
investeeringuid, majanduskasvu ja 
tööhõivet, edendab teadus- ja 
arendustegevust ning panustab 
mereenergia abil energiajulgeolekusse. 
Lisaks on ohutud ja turvalised mered ja 
ookeanid olulised tõhusa piirikontrolli ja 
merekuritegevuse vastase üleilmse võitluse 
seisukohast, aidates lahendada kodanike 
julgeolekumuresid.

(2) Üleilmse ookeanide valdkonna 
tegijana, tänu äärepoolseimatele 
piirkondadele ning ülemeremaadele ja -
territooriumidele maailma suurima 
mereruumina ja maailma suuruselt viienda 
kalatoodete tootjana vastutab liit suurel 
määral merede, ookeanide ja nende 
ressursside kaitse, alalhoidmise ja säästva 
kasutamise eest. Merede ja ookeanide 
kaitse on maailma kiirelt suureneva 
elanikkonna jaoks tõepoolest oluline. See 
on ka liidu sotsiaal-majanduslikes huvides: 
säästev sinine majandus suurendab 
investeeringuid, majanduskasvu ja 
tööhõivet, edendab teadus- ja 
arendustegevust ning panustab mere- ja 
ookeanienergia abil energiajulgeolekusse. 
Lisaks on ohutud ja turvalised mered ja 
ookeanid olulised tõhusa piirikontrolli ja 
merekuritegevuse vastase üleilmse võitluse 
seisukohast, aidates lahendada kodanike 
julgeolekumuresid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et parandada 
koordineeritust ja ühtlustada eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest 
(edaspidi „fondid“) antava toetuse 

(3) Selleks et parandada 
koordineeritust ja ühtlustada eelarve 
jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest 
(edaspidi „fondid“) antava toetuse 
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rakendamist, võeti vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) xx/xx 
[määrus, millega kehtestatakse ühissätted] 
(edaspidi „ühissätete määrus“),3 mille 
põhieesmärk on poliitika elluviimise 
ühetaoline lihtsustamine. Kõnealuseid 
ühissätteid kohaldatakse EMKFi jagatult 
täidetava osa suhtes. Fondidega taotletakse 
üksteist täiendavaid eesmärke ja nende 
eelarve täitmise viis on ühesugune. 
Seetõttu on määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
mitu ühist üldeesmärki ja -põhimõtet, nagu 
partnerlus ja mitmetasandiline valitsemine. 
Määrus sisaldab ka strateegilise 
planeerimise ja kavandamise ühiseid 
punkte, sealhulgas iga liikmesriigiga 
sõlmitavate partnerluslepingute sätteid, 
ning selles on sätestatud ühine 
lähenemisviis fondide tulemuslikkusele 
suunamisele. Seega hõlmab see 
soodustavaid tingimusi, tulemuslikkuse 
hindamist ning järelevalve, aruandluse ja 
hindamise korda. Samuti kehtestatakse 
ühissätted, milles käsitletakse 
rahastamiskõlblikkuse eeskirju, ning 
erikord määratakse kindlaks 
rahastamisvahenditele, InvestEU 
kasutamisele, kohalikel vajadustel 
põhinevatele arengusuundadele ja 
finantsjuhtimisele. Mõned juhtimis- ja 
kontrollimeetmed on ka kõikidel fondidel 
ühised. Vastavalt määrusele (EL) nr 
[määrus, millega kehtestatakse ühissätted] 
tuleks fondide, sealhulgas EMKFi, ja teiste 
liidu programmide vahelist vastastikust 
täiendavust kirjeldada partnerluslepingus.

rakendamist, võeti vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) xx/xx 
[määrus, millega kehtestatakse ühissätted] 
(edaspidi „ühissätete määrus“),3 mille 
põhieesmärk on poliitika elluviimise 
ühetaoline lihtsustamine. Kõnealuseid 
ühissätteid kohaldatakse EMKFi jagatult 
täidetava osa suhtes. Fondidega taotletakse 
üksteist täiendavaid eesmärke ja nende 
eelarve täitmise viis on ühesugune. 
Seetõttu on määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
mitu ühist üldeesmärki ja -põhimõtet, nagu 
partnerlus ja mitmetasandiline valitsemine. 
Määrus sisaldab ka strateegilise 
planeerimise ja kavandamise ühiseid 
punkte, sealhulgas iga liikmesriigiga 
sõlmitavate partnerluslepingute sätteid, 
ning selles on sätestatud ühine 
lähenemisviis fondide tulemuslikkusele 
suunamisele. Seega hõlmab see 
soodustavaid tingimusi, tulemuslikkuse 
hindamist ning järelevalve, aruandluse ja 
hindamise korda. Samuti kehtestatakse 
ühissätted, milles käsitletakse 
rahastamiskõlblikkuse eeskirju, ning 
erikord määratakse kindlaks 
rahastamisvahenditele, kohalikel vajadustel 
põhinevatele arengusuundadele ja 
finantsjuhtimisele. Mõned juhtimis- ja 
kontrollimeetmed on ka kõikidel fondidel 
ühised. Vastavalt määrusele (EL) nr 
[määrus, millega kehtestatakse ühissätted] 
tuleks fondide, sealhulgas EMKFi, ja teiste 
liidu programmide vahelist vastastikust 
täiendavust kirjeldada partnerluslepingus.

_________________ _________________

3 ELT C […]  […], lk […]. 3 ELT C […]  […], lk […].

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eelarve otsese täitmise raames 
tuleks EMKFiga luua koostoimet ja 
vastastikust täiendavust teiste asjakohaste 
liidu fondide ja programmidega. 
Rahastamine võib toimuda ka 
segarahastamistoimingutes kasutatavate 
rahastamisvahendite kaudu, mida 
rakendatakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
xx/xx [määrus InvestEU kohta]5.

(5) Eelarve otsese täitmise raames 
tuleks EMKFiga luua koostoimet ja 
vastastikust täiendavust teiste asjakohaste 
liidu fondide ja programmidega.

__________________ __________________

5 ELT C […] […], lk […]. 5 ELT C […] […], lk […].

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi eelarve peaks 
jooksevhindades olema 
6 140 000 000 eurot. EMKFi vahendid 
tuleks jagada eelarve jagatud, otseseks ja 
kaudseks täitmiseks. 5 311 000 000 eurot 
tuleks eraldada eelarve jagatud täitmise 
alla kuuluvaks toetuseks ning 
829 000 000 eurot eelarve otsese ja kaudse 
täitmise alla kuuluvaks toetuseks. Selleks 
et tagada eelkõige ÜKP eesmärkide 
saavutamise stabiilsus, peaks 2021–2027 
programmitöö perioodi eelarve jagatud 
täitmise riiklike eraldiste määratlus 
tuginema EMKFi 2014–2020 osakaaludele. 
Konkreetsed summad tuleks reserveerida 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
kontrolliks ja täitmise tagamiseks ning 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks 
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, samas kui püügitegevuse 

(8) Määruses (EL) xx/xx6 sätestatud 
mitmeaastases finantsraamistikus on 
kindlaks määratud, et kalandus- ja 
merenduspoliitika toetamist liidu eelarvest 
peab jätkama. EMKFi eelarvet tuleks 
hoida vähemalt samal tasemel nagu 
ajavahemikul 2014–2020. EMKFi 
vahendid tuleks jagada eelarve jagatud, 
otseseks ja kaudseks täitmiseks. Selleks et 
tagada eelkõige ÜKP eesmärkide 
saavutamise stabiilsus, peaks 2021–2027 
programmitöö perioodi eelarve jagatud 
täitmise riiklike eraldiste määratlus 
tuginema EMKFi 2014–2020 osakaaludele. 
Konkreetsed summad tuleks reserveerida 
äärepoolseimatele piirkondadele, 
kontrolliks ja täitmise tagamiseks ning 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks 
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, samas kui püügitegevuse 
erakorraliseks peatamiseks ja püsivaks 
lõpetamiseks ettenähtud summasid tuleks 
piirata.
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erakorraliseks peatamiseks ja püsivaks 
lõpetamiseks ettenähtud summasid tuleks 
piirata.

__________________ __________________

6 ELT C […] […], lk […]. 6 ELT C […] […], lk […].

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa merendussektor pakub 
tööd rohkem kui viiele miljonile inimesele 
ja loob aastas väärtust peaaegu 500 
miljardit eurot, kusjuures töökohtade 
loomise potentsiaal on veel suurem. 
Ülemaailmsest ookeanimajandusest saadav 
tulu on praegu hinnanguliselt 1,3 triljonit 
eurot ja see võiks 2030. aastaks rohkem kui 
kahekordistuda. Vajadus täita CO2-heitega 
seotud eesmärgid, suurendada 
ressursitõhusust ja vähendada sinise 
majanduse keskkonnajalajälge on olnud 
oluline innovatsioonistiimul teistes 
sektorites, nagu laevavarustus, laevaehitus, 
ookeanivaatlus, süvendamine, rannikualade 
kaitse ja merel toimuvad ehitustööd. 
Meremajanduse investeeringuid on 
rahastatud liidu struktuurifondidest, 
eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF) ning EMKFist. Sektori 
kasvupotentsiaali täitmiseks peab 
kasutama uusi investeerimisvahendeid, 
nagu InvestEU.

(9) Euroopa merendussektor pakub 
tööd rohkem kui viiele miljonile inimesele 
ja loob aastas väärtust peaaegu 500 
miljardit eurot, kusjuures töökohtade 
loomise potentsiaal on veel suurem. 
Ülemaailmsest ookeanimajandusest saadav 
tulu on praegu hinnanguliselt 1,3 triljonit 
eurot ja see võiks 2030. aastaks rohkem kui 
kahekordistuda. Vajadus täita CO2-heitega 
seotud Pariisi kokkuleppe eesmärgid
nõuab, et vähemalt 30% liidu eelarvest 
tuleks kasutada kliimamuutuste vastu 
võitlemise meetmeteks. Samuti tuleb 
suurendada ressursitõhusust ja vähendada 
sinise majanduse keskkonnajalajälge, mis
on olnud ja peab jätkuvalt olema oluline 
innovatsioonistiimul teistes sektorites, 
nagu laevavarustus, laevaehitus, 
ookeanivaatlus, süvendamine, rannikualade 
kaitse ja merel toimuvad ehitustööd. 
Meremajanduse investeeringuid on 
rahastatud liidu struktuurifondidest, 
eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF) ning EMKFist. Sektori 
kasvupotentsiaali täitmiseks võiks 
kasutada uusi investeerimisvahendeid, 
nagu InvestEU.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) 2020. aasta järel peaks EMKF 
põhinema lihtsustatud ülesehitusel, mille 
raames ei kasutata liidu tasandil eelnevalt 
kindlaks määratud meetmeid ega 
üksikasjalikke rahastamiskõlblikkuse 
eeskirju ülemäära ettekirjutaval viisil. Selle 
asemel tuleks iga prioriteedi all kirjeldada 
laiu toetusvaldkondi. Liikmesriigid peaksid 
seega koostama oma programmid, milles 
esitatakse prioriteetide täitmise sobivaimad 
viisid. Mitmeid liikmesriikide poolt 
kõnealuste programmide raames sõnastatud 
meetmeid võiks toetada käesolevas 
määruses ja määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
eeskirjade kohaselt, tingimusel et need on 
hõlmatud käesolevas määruses määratletud 
toetusvaldkondadega. Sellest hoolimata on 
vaja koostada loetelu 
rahastamiskõlbmatutest toimingutest, et 
vältida kahjulikku mõju kalavarude 
kaitsele, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
üldine keeld. Lisaks peaksid laevastikuga 
seotud investeeringud ja hüvitised täielikult 
sõltuma nende kooskõlast ÜKP kaitse-
eesmärkidega.

(11) 2020. aasta järel peaks EMKF 
põhinema lihtsustatud ülesehitusel, mille 
raames ei kasutata liidu tasandil eelnevalt 
kindlaks määratud meetmeid ega 
üksikasjalikke rahastamiskõlblikkuse 
eeskirju ülemäära ettekirjutaval viisil. Selle 
asemel tuleks iga prioriteedi all kirjeldada 
laiu toetusvaldkondi. Liikmesriigid peaksid 
seega koostama oma programmid, milles 
esitatakse prioriteetide täitmise sobivaimad 
viisid. Mitmeid liikmesriikide poolt 
kõnealuste programmide raames sõnastatud 
meetmeid võiks toetada käesolevas 
määruses ja määruses (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] sätestatud 
eeskirjade kohaselt, tingimusel et need on 
hõlmatud käesolevas määruses määratletud 
toetusvaldkondadega. Sellest hoolimata on 
vaja koostada loetelu 
rahastamiskõlbmatutest toimingutest, et 
vältida kahjulikku mõju kalavarude 
kaitsele, näiteks püügivõimsuse 
suurendamisse tehtavate investeeringute 
või ookeanidele kahjulike 
kalapüügitavade üldine keeld. Lisaks 
peaksid laevastikuga seotud investeeringud 
ja hüvitised täielikult sõltuma nende 
kooskõlast ÜKP kaitse-eesmärkidega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) EMKFi kaudu tuleb aidata kaasa 
ka ÜRO kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele. Eeskätt rõhutatakse 
käesolevas määruses järgmisi eesmärke:

a) kestliku arengu eesmärk nr 1 –
„Vaesuse kaotamine“: EMKFi kaudu 
aidatakse parandada kõige 
haavatavamate rannikukogukondade 
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elutingimusi ja eeskätt neid kogukondi, 
kes sõltuvad ühest kalavarust, mida 
ohustavad ülepüük, kliimamuutused ja 
keskkonnaprobleemid.

b) kestliku arengu eesmärk nr 3 –
„Inimeste tervis ja heaolu“: EMKFi 
kaudu aidatakse võidelda 
rannikuveekogude saastatusega, mis 
tekitab endeemilisi haigusi, ning tagada 
kalandus- ja vesiviljelussektorist pärineva 
toidu kvaliteet.

c) kestliku arengu eesmärk nr 7 –
„Taskukohane ja puhas energia“: 
rahastades sinist majandust toetatakse 
EKMFist taastuvate mereenergiaallikate 
kasutuselevõttu ning tagatakse, et see 
areng on kooskõlas merekeskkonna ja 
kalavarude kaitsmisega.

d) kestliku arengu eesmärk nr 8 –
„Inimväärne töö ja majanduskasv“: 
EMKFi kaudu aidatakse kaasa sinise 
majanduse kui majanduskasvu 
soodustava teguri arendamisele. EMKF 
tagab lisaks, et majanduskasv tooks 
rannikukogukondadele inimväärseid 
töökohti. Lisaks aitab EMKF kaasa 
kalurite töötingimuste parandamisele.

e) kestliku arengu eesmärk nr 12 –
„Vastutustundlik tootmine ja tarbimine“: 
EMKFi kaudu aidatakse kaasa 
loodusvarade mõistlikule kasutamisele ja 
piiratakse loodusvarade ja 
energiaressursside raiskamist.

f) kestliku arengu eesmärk nr 13 –
„Kliimamuutuste vastane võitlus“ EMKFi 
eelarvest 30% suunatakse võitlusesse 
kliimamuutuste vastu.

g) kestliku arengu eesmärk nr 14 –
„Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, 
meresid ja mereressursse, et saavutada 
kestlik areng“.

Selgitus

Euroopa Liit on täitnud 2030. aastani ette nähtud kestliku arengu tegevuskava 
kindlaksmääramisel olulist rolli ja võtnud kohustuse aidata jõuliselt kaasa 17 eesmärgi 
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saavutamisele (komisjoni 22. novembri 2016. aasta teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – COM(2016) 739).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Viimasel paaril aastal on ÜKP 
raames palju ära tehtud kalavarude 
taastamisel jätkusuutlikule tasemele, liidu 
kalatööstuse kasumlikkuse suurendamisel 
ja mereökosüsteemide kaitsel. ÜKP 
sotsiaal-majanduslike ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisel esineb 
siiski jätkuvalt märkimisväärseid 
probleeme. Nende lahendamine nõuab 
jätkuvat toetust ka pärast 2020. aastat, eriti 
merebasseinides, kus edusammud on olnud 
tagasihoidlikumad.

(17) Viimasel paaril aastal on ÜKP 
raames palju ära tehtud kalavarude 
taastamisel jätkusuutlikule tasemele, liidu 
kalatööstuse kasumlikkuse suurendamisel 
ja mereökosüsteemide kaitsel. ÜKP 
sotsiaal-majanduslike ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisel esineb 
siiski jätkuvalt märkimisväärseid 
probleeme. Nende lahendamine nõuab
jätkuvat toetust ka pärast 2020. aastat, eriti 
merebasseinides, kus edusammud on olnud 
tagasihoidlikumad, ja eriti kõige rohkem 
isoleeritud merebasseinides, nagu 
äärepoolseimates piirkondades.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kalapüügil on oluline roll liidu 
paljude mereäärsete kogukondade elatuses 
ja kultuuripärandis, eriti seal, kus on tähtis 
osa väikesemahulisel rannapüügil. Kuna 
paljudes kalurikogukondades küündib 
keskmine vanus üle 50, kujutab 
põlvkondade vahetus ja tegevuse 
mitmekesistamine endast jätkuvalt 
probleemi.

(18) Kalapüügil on oluline roll liidu 
paljude mereäärsete kogukondade elatuses 
ning traditsioonis ja kultuuripärandis, eriti 
seal, kus on tähtis osa väikesemahulisel 
rannapüügil, nagu äärepoolseimates 
piirkondades. Kuna paljudes 
kalurikogukondades küündib keskmine 
vanus üle 50, kujutab põlvkondade vahetus 
ja tegevuse mitmekesistamine endast 
jätkuvalt probleemi.



AD\1172852ET.docx 11/62 PE628.643v02-00

ET

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Lossimiskohustus on ÜKP peamisi 
probleeme. See on valdkonna 
kalapüügiviise märkimisväärselt muutnud, 
tuues mõnikord kaasa märkimisväärse 
rahalise kulu. Seetõttu peaks olema 
võimalik EMKFist toetada innovatsiooni ja 
investeeringuid, millega aidatakse kaasa 
lossimiskohustuse rakendamisele, 
kusjuures abi osatähtsuse määr peaks 
olema kõrgem kui teistsuguste toimingute 
puhul (näiteks investeeringud 
selektiivsetesse püügivahenditesse), 
parandatakse sadamataristut ja 
turustatakse soovimatult püütud kalu. 
Selleks et leevendada lossimiskohustusest 
põhjustatud püüki piiravate liikide mõju, 
tuleks ette näha ka abi ülemmäär 100 % 
liikmesriikide vahel kalapüügivõimaluste 
vahetamise (edaspidi „kvootide 
vahetamine“) läbipaistvate süsteemide 
väljatöötamiseks, arendamiseks, seireks, 
hindamiseks ja haldamiseks.

(21) Lossimiskohustus on ÜKP peamisi 
probleeme. See on valdkonna 
kalapüügiviise märkimisväärselt muutnud, 
tuues mõnikord kaasa märkimisväärse 
rahalise kulu. Seetõttu peaks olema 
võimalik EMKFist toetada innovatsiooni ja
investeeringuid, millega aidatakse kaasa 
lossimiskohustuse rakendamisele, 
kusjuures abi osatähtsuse määr peaks 
olema kõrgem kui teistsuguste toimingute 
puhul, näiteks investeeringud 
selektiivsetesse püügivahenditesse, 
sadamataristu parandamine ning 
soovimatu saagi vähendamine ja 
turustamine. Selleks et leevendada 
lossimiskohustusest põhjustatud püüki 
piiravate liikide mõju, tuleks ette näha ka 
abi ülemmäär 100 % liikmesriikide vahel 
kalapüügivõimaluste vahetamise (edaspidi 
„kvootide vahetamine“) läbipaistvate 
süsteemide väljatöötamiseks, 
arendamiseks, seireks, hindamiseks ja 
haldamiseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et parandada tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimusi, energiatõhusust ja 
püügi kvaliteeti, võib EMKFist toetada 
innovatsiooni ja investeeringuid 
kalalaevade pardal. Sellise toetuse 
tulemusel ei tohiks aga suureneda 
püügivõimsus ega võimekus leida kala, 
samuti ei tohiks seda anda lihtsalt liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt 
kohustuslike nõuete täitmise eest. Ilma 

(22) Selleks et parandada tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimusi, keskkonnakaitset, 
energiatõhusust ja püügi kvaliteeti, võib 
EMKFist toetada innovatsiooni ja 
investeeringuid kalalaevade pardal. Sellise 
toetuse tulemusel ei tohiks aga suureneda 
püügivõimsus ega võimekus leida kala, 
samuti ei tohiks seda anda lihtsalt liidu või 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt 
kohustuslike nõuete täitmise eest. Ilma 
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ettekirjutavate meetmeteta ülesehituse 
korral peaks kõnealuste investeeringute 
täpsete rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
kindlaksmääramine sõltuma 
liikmesriikidest. Kalalaevade tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimuste puhul tuleks 
lubada teistest toimingutest kõrgemat abi 
osatähtsuse määra.

ettekirjutavate meetmeteta ülesehituse 
korral peaks kõnealuste investeeringute 
täpsete rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
kindlaksmääramine sõltuma 
liikmesriikidest. Kalalaevade tervishoiu-, 
ohutus- ja töötingimuste puhul tuleks 
lubada teistest toimingutest kõrgemat abi 
osatähtsuse määra.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) ÜKP edu sõltub ka kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
nõuannete ja seega ka kalavarusid 
käsitlevate andmete kättesaadavusest. 
Võttes arvesse usaldusväärsete ja täielike 
andmete kogumisel ilmnevaid probleeme 
ja kulusid, on vaja toetada liikmesriikide 
meetmeid andmete kogumiseks ja 
töötlemiseks vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EL) 2017/1004 
(edaspidi „andmete kogumise 
raammäärus“)9 ning anda panus 
parimatesse olemasolevatesse teaduslikesse 
nõuannetesse. Selline toetus peaks 
võimaldama koostoimet muud liiki 
mereandmete kogumisel ja töötlemisel.

(24) ÜKP edu sõltub ka kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
nõuannete ja seega ka kalavarusid 
käsitlevate andmete kättesaadavusest. 
Võttes arvesse usaldusväärsete ja täielike 
andmete kogumisel ilmnevaid probleeme 
ja kulusid, on vaja toetada liikmesriikide 
meetmeid andmete kogumiseks, 
töötlemiseks ja vahetamiseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EL) 2017/1004 (edaspidi „andmete 
kogumise raammäärus“)9 ning anda panus 
parimatesse olemasolevatesse teaduslikesse 
nõuannetesse. Selline toetus peaks 
võimaldama koostoimet muud liiki 
mereandmete kogumisel, töötlemisel ja 
vahetamisel.

_________________ _________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) 2017/1004, 
kalandussektori andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist käsitleva liidu 
raamistiku loomise ning ühise 
kalanduspoliitikaga seotud teadusliku 
nõustamise toetamise kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 199/2008 (ELT L 157, 20.6.2017, 
lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 
2017. aasta määrus (EL) 2017/1004, 
kalandussektori andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist käsitleva liidu 
raamistiku loomise ning ühise 
kalanduspoliitikaga seotud teadusliku 
nõustamise toetamise kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 199/2008 (ELT L 157, 20.6.2017, 
lk 1).

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Võttes arvesse probleeme ÜKP 
kaitse-eesmärkide saavutamisel, peaks 
olema võimalik EMKFist toetada 
meetmeid kalavarude majandamiseks ja 
kalalaevastike haldamiseks. Seoses sellega 
on mõnikord vaja jätkuvalt toetada 
laevastike kohandamist teatavates 
laevastiku segmentides ja 
merepiirkondades. See toetus tuleks 
kindlalt suunata merekeskkonna 
bioloogiliste ressursside kaitsele ja 
säästvale kasutamisele ning selle eesmärk 
peaks olema saavutada tasakaal 
püügivõimsuse ja olemasolevate 
püügivõimaluste vahel. Seetõttu peaks 
olema võimalik EMKFist toetada 
püügitegevuse püsivat lõpetamist 
laevastiku segmentides, kus püügivõimsus 
ei ole tasakaalus olemasolevate 
püügivõimalustega. Selline toetus peaks 
olema vahendiks tegevuskavades, milles 
käsitletakse kindlaksmääratud struktuurse 
liigse püügivõimsusega laevastiku 
segmentide kohandamist vastavalt määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikele 4 ning 
mida tuleks rakendada kas kalalaeva 
lammutamise või kasutusest kõrvaldamise 
ja muuks tegevuseks ümberseadistamise 
teel. Kui ümberseadistamine suurendaks 
harrastuskalapüügi survet 
mereökosüsteemile, tuleks toetust anda 
üksnes siis, kui see on kooskõlas ÜKP ja 
asjakohaste mitmeaastaste kavade 
eesmärkidega. Selleks et tagada laevastiku 
struktuurilise kohandamise kooskõla 
kaitse-eesmärkidega, peaks püügitegevuse 
püsiva lõpetamise toetamine olema rangelt 
tingimuslik ja seotud tulemuste 
saavutamisega. Seetõttu tuleks selle 
rakendamisel kasutada üksnes rahastamist, 
mis ei ole seotud kuludega, nagu on ette 
nähtud määruses (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted]. Selle 
mehhanismi kohaselt ei tohiks komisjon 

(26) Võttes arvesse probleeme ÜKP 
kaitse-eesmärkide saavutamisel, peaks 
olema võimalik EMKFist toetada 
meetmeid kalavarude majandamiseks ja 
kalalaevastike haldamiseks. Seoses sellega 
on mõnikord vaja jätkuvalt toetada 
laevastike kohandamist teatavates 
laevastiku segmentides ja 
merepiirkondades. See toetus tuleks 
kindlalt suunata merekeskkonna 
bioloogiliste ressursside kaitsele ja 
säästvale kasutamisele ning selle eesmärk 
peaks olema saavutada tasakaal 
püügivõimsuse ja olemasolevate 
kalavarude vahel. Seetõttu peaks olema 
võimalik EMKFist toetada püügitegevuse 
püsivat lõpetamist laevastiku segmentides, 
kus püügivõimsus ei ole tasakaalus 
olemasolevate kalavarudega. Selline 
toetus peaks olema vahendiks 
tegevuskavades, milles käsitletakse 
kindlaksmääratud struktuurse liigse 
püügivõimsusega laevastiku segmentide 
kohandamist vastavalt määruse (EL) nr 
1380/2013 artikli 22 lõikele 4 ning mida 
tuleks rakendada kas kalalaeva 
lammutamise või kasutusest kõrvaldamise 
ja muuks tegevuseks ümberseadistamise 
teel. Kui ümberseadistamine suurendaks 
harrastuskalapüügi survet 
mereökosüsteemile, tuleks toetust anda 
üksnes siis, kui see on kooskõlas ÜKP ja 
asjakohaste mitmeaastaste kavade 
eesmärkidega. Selleks et tagada laevastiku 
struktuurilise kohandamise kooskõla 
kaitse-eesmärkidega, peaks püügitegevuse 
püsiva lõpetamise toetamine olema rangelt 
tingimuslik ja seotud tulemuste 
saavutamisega. Seetõttu tuleks selle 
rakendamisel kasutada üksnes rahastamist, 
mis ei ole seotud kuludega, nagu on ette 
nähtud määruses (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted]. Selle 
mehhanismi kohaselt ei tohiks komisjon 
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maksta liikmesriikidele hüvitist 
püügitegevuse püsiva lõpetamise eest 
tegelikult kantud kulude alusel, vaid 
tingimuste täitmise ja tulemuste 
saavutamise alusel. Selleks peaks komisjon 
kehtestama delegeeritud õigusaktiga 
sellised tingimused, mis peaksid olema 
seotud ÜKP kaitse-eesmärkide 
saavutamisega.

maksta liikmesriikidele hüvitist 
püügitegevuse püsiva lõpetamise eest 
tegelikult kantud kulude alusel, vaid 
tingimuste täitmise ja tulemuste 
saavutamise alusel. Selleks peaks komisjon 
kehtestama delegeeritud õigusaktiga 
sellised tingimused, mis peaksid olema 
seotud ÜKP kaitse-eesmärkide 
saavutamisega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Püügitegevuse suurt ettenägematust 
arvesse võttes võivad erakorralised 
asjaolud põhjustada kaluritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Nende tagajärgede leevendamiseks peaks 
olema võimalik EMKFist toetada hüvitise 
maksmist püügitegevuse erakorralise 
peatamise eest, mis on tingitud teatavatest 
kaitsemeetmetest, nt mitmeaastased kavad, 
kalavarude kaitse ja säästva kasutamise 
eesmärgid, meetmed kalalaevade 
püügivõimsuse kohandamiseks 
olemasolevatele püügivõimalustele ja 
tehnilised meetmed, erakorraliste meetmete 
rakendamisest, säästva kalapüügi 
partnerluslepingu kohaldamise katkemisest 
vääramatu jõu tõttu, loodusõnnetusest või 
keskkonnajuhtumist. Toetust tuleks anda 
ainult siis, kui nimetatud asjaolude mõju 
kaluritele on märkimisväärne, näiteks kui 
asjaomase laeva äritegevus on vähemalt 90 
järjestikuse päeva jooksul peatatud ja kui 
peatamisest tulenevad majanduslikud 
kahjud moodustavad kindlaksmääratud 
ajavahemikus üle 30 % asjaomase ettevõtja 
keskmisest aastakäibest. Sellise toetuse 
andmise tingimuste puhul tuleks arvesse 
võtta angerjapüügi eripärasid.

(27) Püügitegevuse suurt ettenägematust 
arvesse võttes võivad erakorralised 
asjaolud põhjustada kaluritele 
märkimisväärset majanduslikku kahju. 
Nende tagajärgede leevendamiseks peaks 
olema võimalik EMKFist toetada hüvitise 
maksmist püügitegevuse erakorralise 
peatamise eest, mis on tingitud teatavatest 
kaitsemeetmetest, nt mitmeaastased kavad, 
kalavarude kaitse ja säästva kasutamise 
eesmärgid, meetmed kalalaevade 
püügivõimsuse kohandamiseks 
olemasolevatele püügivõimalustele ja 
tehnilised meetmed, erakorraliste meetmete 
rakendamisest, säästva kalapüügi 
partnerluslepingu kohaldamise katkemisest 
vääramatu jõu tõttu, loodusõnnetusest või 
keskkonnajuhtumist. Toetust tuleks anda 
ainult siis, kui nimetatud asjaolude 
majanduslik mõju kaluritele on 
märkimisväärne, näiteks kui asjaomase 
laeva äritegevus on vähemalt 90 
järjestikuse päeva jooksul peatatud ja kui 
peatamisest tulenevad majanduslikud 
kahjud moodustavad kindlaksmääratud 
ajavahemikus üle 30 % asjaomase ettevõtja 
keskmisest aastakäibest. Sellise toetuse 
andmise tingimuste puhul tuleks arvesse 
võtta angerjapüügi eripärasid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Väikesemahuline rannapüük 
toimub kalalaevadega, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid. Selles sektoris tegutseb 
peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu 
poole kalandussektori tööhõivest. 
Väikesemahulise rannapüügi sektori 
ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest 
sissetulekuallikast. Seetõttu tuleks EMKFi 
rakendamisel võimaldada nende 
sooduskohtlemist 100 % abi osatähtsuse 
määraga, sealhulgas kontrolli ja täitmise 
tagamisega seotud tegevuse eest, 
eesmärgiga soodustada säästvaid 
kalapüügitavasid. Samuti tuleks toetuse 
teatavad valdkonnad reserveerida 
väikesemahulisele püügile laevastiku 
segmendis, kus püügivõimsus on 
tasakaalus olemasolevate 
kalapüügivõimalustega, nt kasutatud laeva 
ostmiseks ja laevamootori asendamiseks 
või moderniseerimiseks. Peale selle 
peaksid liikmesriigid lisama oma 
programmi väikesemahulise rannapüügi 
tegevuskava, mille täitmist tuleks jälgida 
näitajate alusel, millele tuleks kehtestada 
vahe-eesmärgid ja sihttasemed.

(28) Väikesemahuline rannapüük 
toimub kalalaevadega, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis ei kasuta veetavaid 
püügivahendeid. Selles sektoris tegutseb 
peaaegu 75 % kõigist liidus registreeritud 
kalalaevadest ja see moodustab peaaegu 
poole kalandussektori tööhõivest. 
Väikesemahulise rannapüügi sektori 
ettevõtjad on eriti sõltuvad heas seisundis 
kalavarudest kui oma peamisest 
sissetulekuallikast. Seetõttu tuleks EMKFi 
rakendamisel võimaldada nende 
sooduskohtlemist 100 % abi osatähtsuse 
määraga, sealhulgas kontrolli ja täitmise 
tagamisega seotud tegevuse eest, 
eesmärgiga soodustada säästvaid 
kalapüügitavasid. Samuti tuleks toetuse 
teatavad valdkonnad reserveerida 
väikesemahulisele püügile laevastiku 
segmendis, kus püügivõimsus on 
tasakaalus olemasolevate 
kalapüügivõimalustega, nt laeva ostmiseks,
laevamootori asendamiseks või 
moderniseerimiseks, vana taristu 
uuendamiseks või taastamiseks või uue 
taristu rajamiseks, nagu oksjonihooned 
või sadama vastuvõtuseadmed ja -
rajatised. Peale selle peaksid liikmesriigid 
lisama oma programmi väikesemahulise 
rannapüügi tegevuskava, mille täitmist 
tuleks jälgida näitajate alusel, millele 
tuleks kehtestada vahe-eesmärgid ja 
sihttasemed.

Selgitus

Hooletusse jäetud tööstusalal või hüljatud väikestes külades võib olla taristu, millest võib 
kujuneda keskkonnahoidlik koht püügitegevusega seotud äritegevuse jaoks (nt turismi 
infopunkt, restoranid, vastuvõtuseadmed ja -rajatised kaotatud kalapüügivahendite ja 
mereprügi, samuti soovimatu saagi jaoks).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Äärepoolseimad piirkonnad, mida 
on käsitletud komisjoni 24. oktoobri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“,10 peavad toime tulema 
kaugusest, topograafiast ja kliimast 
tulenevate konkreetsete probleemidega, 
nagu on märgitud aluslepingu artiklis 349, 
ja neil on ka spetsiifilised ressursid säästva 
sinise majanduse arendamiseks. Seetõttu 
tuleks iga äärepoolseima piirkonna kohta 
lisada asjaomaste liikmesriikide programmi 
säästva sinise majanduse sektorite arengu, 
sealhulgas kalavarude ja vesiviljeluse 
säästva kasutamise tegevuskava ning 
reserveerida nende tegevuskavade 
elluviimise toetamiseks rahalised vahendid. 
Samuti peaks olema võimalik EMKFist 
toetada nende lisakulude hüvitamist, mida 
äärepoolseimad piirkonnad kannavad oma 
asukoha ja saarelise asendi tõttu. Sellele 
toetusele tuleks kehtestada ülempiir 
protsendina kogueraldisest. Lisaks tuleks 
äärepoolseimate piirkondade puhul 
kohaldada kõrgemat abi osatähtsuse määra 
kui teistsuguste toimingute puhul.

(29) Äärepoolseimad piirkonnad, mida 
on käsitletud komisjoni 24. oktoobri 2017.
aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele 
ja Euroopa Investeerimispangale 
„Tugevam uuendatud strateegiline 
partnerlus ELi äärepoolseimate 
piirkondadega“,10 peavad toime tulema 
kaugusest, topograafiast ja kliimast 
tulenevate konkreetsete probleemidega, 
nagu on märgitud aluslepingu artiklis 349, 
ja neil on ka spetsiifilised ressursid säästva 
sinise majanduse arendamiseks ning 
seetõttu peaks EMKFi raames olema 
võimalik arvesse võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 349 
tunnustatud erilisi piiranguid. Seetõttu 
tuleks ka iga äärepoolseima piirkonna 
kohta lisada asjaomaste liikmesriikide 
programmi säästva sinise majanduse 
sektorite arengu, sealhulgas kalavarude ja 
vesiviljeluse säästva kasutamise 
tegevuskava ning reserveerida nende 
tegevuskavade elluviimise toetamiseks 
rahalised vahendid. Samuti peaks olema 
võimalik EMKFist toetada nende 
lisakulude hüvitamist, mida 
äärepoolseimad piirkonnad kannavad oma 
asukoha ja saarelise asendi tõttu. Sellele 
toetusele tuleks kehtestada ülempiir 
protsendina kogueraldisest. Lisaks tuleks 
äärepoolseimate piirkondade puhul 
kohaldada praegusest suuremat abi 
osatähtsuse määra ja EMKFi rahastuse 
määra.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) arvestades Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni saarte erilise olukorra kohta 
(2015/3014(RSP)) ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 
„Saarte spetsiifilised probleemid“ 
(1229/2011), on põllumajandus, 
loomakasvatus ja kalandus saartel 
kohaliku majanduse tähtis osa. Euroopa 
saarepiirkondade probleem on puudulik 
juurdepääsetavus (eriti VKEde jaoks) 
ning toodete vähene diferentseeritus. Neil 
on vaja strateegiat, mis võimaldaks neil 
kasutada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide ning muude liidu 
vahendite vahelist kogu võimalikku 
sünergiat, et tasakaalustada saarelisusest 
tingitud ebasoodsaid tingimusi ja 
hoogustada majanduskasvu, töökohtade 
loomist ja kestlikku arengut. Kuna ELi 
toimimise lepingu artiklis 174 
tunnistatakse saarelisusest tingitud 
püsivaid ebasoodsaid looduslikke ja 
geograafilisi tingimusi, peab komisjon 
koostama ELi saarte strateegilise 
raamistiku, et siduda omavahel vahendid, 
mis võivad avaldada suurt territoriaalset 
mõju.

Selgitus

Euroopa saarte eriolukorda tuleks EMKF 2021 uut raamistikku analüüsides paremini arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Selleks et säilitada liidu 
äärepoolseimatest piirkondadest 
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pärinevate teatud kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete konkurentsivõimet 
võrreldes liidu muude piirkondade 
sarnaste toodetega, kehtestas liit alates 
1992. aastast meetmed nende piirkondade 
lisakulude hüvitamiseks kalandussektoris. 
Kõnealused meetmed kehtestati 
määrusega (EÜ) nr 791/2007 
ajavahemikuks 2007–2013 ja neid 
pikendati määrusega (EÜ) nr 508/2014 
aastateks 2014–2020. Toetuse andmist 
teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja 
turustamisel liidu äärepoolseimates 
piirkondades tekkivate lisakulude 
hüvitamiseks on tarvis alates 1. jaanuarist 
2021 jätkata, et hüvitise abil säilitada 
nimetatud piirkondade käitajate 
majanduslik elujõulisus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Selleks et leevendada 
äärepoolseimate piirkondade eespool 
nimetatud eriomaseid piiranguid ja 
tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 
349, peaks olema võimalik anda 
tegevusabi lihtsustatud korras.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Arvestades erinevaid 
turustamistingimusi äärepoolseimates 
piirkondades, samuti saagikuse ja varude 
ning turunõudluse kõikumisi, peaks 
asjaomastele liikmesriikidele jääma 
võimalus määrata neile ette nähtud 
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kogueraldise raames hüvituskõlblikud 
kalapüügitooted, maksimaalsed 
hüvitatavad kogused ja hüvitissummad.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 c) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
diferentseerida neile ette nähtud 
kogueraldise raames asjaomaste 
kalapüügitoodete loetelu ja kogused ning 
hüvitissumma. Samuti peaks neil olema 
õigus hüvituskavasid kohandada, kui 
muutuvad tingimused seda nõuavad.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 d) Liikmesriigid peaksid 
määrama hüvitissumma tasemel, mis 
võimaldab äärepoolseimate piirkondade 
ebasoodsatest eritingimustest tingitud 
lisakulusid asjakohaselt tasakaalustada. 
Ülemääraste hüvitiste vältimiseks peaks 
summa olema proportsionaalne 
hüvitatavate lisakulude suurusega. 
Seejuures tuleks võtta arvesse ka muid 
lisakulude suurust mõjutavaid riikliku 
sekkumise viise.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Eelarve jagatud täitmise raames (30) Eelarve jagatud täitmise raames 



PE628.643v02-00 20/62 AD\1172852ET.docx

ET

peaks olema võimalik EMKFist toetada 
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse 
ja mereökosüsteemide kaitsmist ja 
taastamist. Sel eesmärgil peaks EMKFist 
hüvitama kalurite tegevust kaotatud 
püügivahendite ja mereprügi 
kokkukogumisel merest ning toetama 
sadamatesse tehtavaid investeeringuid, et 
kindlustada kaotatud püügivahendite ja 
mereprügi jaoks sobivad vastuvõtuseadmed 
ja -rajatised. Sellest tuleks toetada ka 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
merekeskkonna hea seisund või seda hoida, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2008/56/EÜ (edaspidi 
„merestrateegia raamdirektiiv“)11; 
kõnealuse direktiivi kohaselt kehtestatud 
ruumiliste kaitsemeetmete rakendamist; 
Natura 2000 alade haldamist, taastamist ja 
seiret kooskõlas nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ (edaspidi „elupaikade 
direktiiv“)12 kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega, samuti kaitsta liike 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
(edaspidi „linnudirektiiv“)13 kohaselt. 
Kooskõlas merekeskkonna hea seisundi 
saavutamise ja säilitamise eesmärgiga 
peaks EMKF eelarve otsese täitmise 
raames edendama puhtaid ja heas seisundis 
meresid ning rakendama Euroopa 
strateegiat plasti kohta ringmajanduses, mis 
on välja töötatud komisjoni 16. jaanuari 
2016. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta 
ringmajanduses“ 14.

tuleb kasutada 25 % EMKFist selleks, et
toetada merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse ja mereökosüsteemide 
kaitsmist ja taastamist. Sel eesmärgil peaks 
EMKFist hüvitama kalurite tegevust 
kaotatud püügivahendite ja mereprügi 
kokkukogumisel merest ning toetama 
sadamatesse tehtavaid investeeringuid, et 
kindlustada kaotatud püügivahendite ja 
mereprügi jaoks sobivad vastuvõtuseadmed 
ja -rajatised. Sellest tuleks toetada ka 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
merekeskkonna hea seisund või seda hoida, 
nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2008/56/EÜ (edaspidi 
„merestrateegia raamdirektiiv“)11; 
kõnealuse direktiivi kohaselt kehtestatud 
ruumiliste kaitsemeetmete rakendamist; 
Natura 2000 alade haldamist, taastamist ja 
seiret kooskõlas nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ (edaspidi „elupaikade 
direktiiv“)12 kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega, samuti kaitsta liike 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ 
(edaspidi „linnudirektiiv“)13 kohaselt. 
Kooskõlas merekeskkonna hea seisundi 
saavutamise ja säilitamise eesmärgiga 
peaks EMKF eelarve otsese täitmise 
raames edendama puhtaid ja heas seisundis 
meresid ning rakendama Euroopa 
strateegiat plasti kohta ringmajanduses, mis 
on välja töötatud komisjoni 16. jaanuari 
2016. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa strateegia plasti kohta 
ringmajanduses“ 14.

__________________ __________________

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 
lk 19).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 
lk 19).

12 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 

12 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
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kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7). kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) EMKFist peaks olema võimalik 
toetada vesiviljeluse, sealhulgas magevee 
vesiviljeluse edendamist ja kestlikku 
arengut veeloomade ja -taimede 
kasvatamiseks toidu ja muu tooraine 
tootmise nimel. Mõnes liikmesriigis 
kasutatakse jätkuvalt keerukaid 
haldusmenetlusi, näiteks alale juurdepääsu 
piiranguid ja koormavad loamenetlusi, 
mille tõttu sektoril on keeruline parandada 
kasvatatud toodete kuvandit ja 
konkurentsivõimet. Toetus peaks olema 
kooskõlas vesiviljeluse arendamist 
käsitlevate mitmeaastaste riiklike 
strateegiakavadega, mis on koostatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 alusel. 
Eelkõige peaks olema toetuskõlblik 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, tulusate 
investeeringute, innovatsiooni, 
kutseoskuste omandamise, töötingimuste 
parandamise ning oluliste maa ja 
loodusvarade majandamise teenuste 
osutamise kompensatsioonimeetmete 
toetamine. Toetuskõlblikud peaksid olema 
ka rahvatervise meetmed, vesiviljeluse 
varude kindlustamise kavad ning 
loomatervise ja loomade heaolu valdkonna 
meetmed. Tulusate investeeringute puhul 
tuleks toetust anda siiski vaid 
rahastamisvahendite ja InvestEU kaudu, 
mis pakuvad turgudel suuremat 
võimendust ja on seetõttu sektori 
rahastamisprobleemide lahendamisel 

(32) EMKFist peaks olema võimalik 
toetada vesiviljeluse, sealhulgas magevee 
vesiviljeluse edendamist ja kestlikku 
arengut veeloomade ja -taimede 
kasvatamiseks toidu ja muu tooraine 
tootmise nimel. Mõnes liikmesriigis 
kasutatakse jätkuvalt keerukaid 
haldusmenetlusi, näiteks alale juurdepääsu 
piiranguid ja koormavad loamenetlusi, 
mille tõttu sektoril on keeruline parandada 
kasvatatud toodete kuvandit ja 
konkurentsivõimet. Toetus peaks olema 
kooskõlas vesiviljeluse arendamist 
käsitlevate mitmeaastaste riiklike 
strateegiakavadega, mis on koostatud 
määruse (EL) nr 1380/2013 alusel. 
Eelkõige peaks olema toetuskõlblik 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, tulusate 
investeeringute, innovatsiooni, 
kutseoskuste omandamise, töötingimuste 
parandamise ning oluliste maa ja 
loodusvarade majandamise teenuste 
osutamise kompensatsioonimeetmete 
toetamine. Toetuskõlblikud peaksid olema 
ka rahvatervise meetmed, vesiviljeluse 
varude kindlustamise kavad ning 
loomatervise ja loomade heaolu valdkonna 
meetmed. Neid keerulisi ja koormavaid 
menetlusi tuleks analüüsida ja 
vähendada, võttes seejuures arvesse kõigi 
asjaomaste vesiviljelusettevõtjate suhtes 
kehtestatud standardeid.
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toetustest asjakohasemad.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel on 
oma osa töötleval tööstusel. EMKFist 
peaks olema võimalik toetada sellesse 
tööstusharusse tehtavaid sihtotstarbelisi 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
saavutada põllumajandustoodete ühise 
turukorralduse eesmärke. Sellist toetust 
tuleks anda üksnes rahastamisvahendite 
ja InvestEU, mitte toetuste kaudu.

(34) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel on 
oma osa töötleval tööstusel. EMKFist 
peaks olema võimalik toetada sellesse 
tööstusharusse tehtavaid sihtotstarbelisi 
investeeringuid, tingimusel et need aitavad 
saavutada põllumajandustoodete ühise 
turukorralduse eesmärke.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Töökohtade loomine 
rannikupiirkondades oleneb säästva sinise 
majanduse kohalikult juhitud arengust, mis 
taastab nende piirkondade sotsiaalse 
struktuuri. Ookeanitööstuse ja -teenuste 
tulemused edestavad ilmselt 
maailmamajanduse kasvu ning annavad 
2030. aastaks suure panuse nii tööhõivesse 
kui ka majanduskasvu. Sinise majanduse 
kasvu jätkusuutlikkus sõltub 
innovatsioonist ja investeeringutest uutes 
merendusvaldkondades ja biomajanduses 
(sh säästva turismi mudelid, ookeanipõhine 
taastuvenergia, innovaatiline tipptasemel 
laevaehitus ja uued sadamateenused), mis 
võivad luua töökohti ja edendada samal 
ajal kohalikku arengut. Avaliku sektori 
investeeringud säästvasse sinisesse 
majandusse peaksid sisalduma kogu liidu 

(35) Töökohtade loomine 
rannikupiirkondades ja eelkõige saartel, 
oleneb säästva sinise majanduse kohalikult 
juhitud arengust, mis taastab nende 
piirkondade sotsiaalse struktuuri. Mere- ja
ookeanitööstuse ja -teenuste tulemused 
edestavad ilmselt maailmamajanduse kasvu 
ning annavad 2030. aastaks suure panuse 
nii tööhõivesse kui ka majanduskasvu. 
Sinise majanduse kasvu jätkusuutlikkus 
sõltub innovatsioonist ja investeeringutest 
uutes merendusvaldkondades ja 
biomajanduses (sh säästva turismi mudelid, 
ookeanipõhine taastuvenergia, 
innovaatiline tipptasemel laevaehitus ja 
uued sadamateenused), mis võivad luua 
töökohti ja edendada samal ajal kohalikku 
arengut. Avaliku sektori investeeringud 
säästvasse sinisesse majandusse peaksid 
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eelarves, kuid EMKF peaks keskenduma 
konkreetselt säästva sinise majanduse 
arengut võimaldavate tingimuste loomisele 
ja kitsaskohtade kõrvaldamisele, et 
soodustada investeerimist ning uute 
turgude ja tehnoloogialahenduste või 
teenuste arendamist. Säästva sinise 
majanduse arendamist tuleks toetada 
eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise 
kaudu.

sisalduma kogu liidu eelarves, kuid EMKF 
peaks keskenduma konkreetselt säästva 
sinise majanduse arengut võimaldavate 
tingimuste loomisele ja kitsaskohtade 
kõrvaldamisele, et soodustada 
investeerimist ning uute turgude ja 
tehnoloogialahenduste või teenuste 
arendamist. Säästva sinise majanduse 
arendamist tuleks toetada eelarve jagatud, 
otsese ja kaudse täitmise kaudu.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Vaja on vastu võtta 
toetusmeetmed, millega soodustada 
sotsiaalset dialoogi ning EMKFi 
kasutamist selleks, et aidata koolitada 
merendus- ja kalandussektori jaoks 
kvalifitseeritud spetsialiste. Merendus- ja 
kalandussektori moderniseerimise 
olulisus ja innovatsiooni roll selles nõuab 
EMKFi raames kutsealase koolituse ja 
kutseõppe jaoks ettenähtud eraldiste 
ümberhindamist.

Selgitus

Muudatusettepanekus tuletatakse meelde kalanduskomisjoni arvamuse 2017/2052 (INI) 
artikleid 25 ja 27 ja vajadust suunata vahendid EMKFi raames konkreetselt sektorite 
praeguste ja uute töötajate koolitamisele, seadmata vanusepiiranguid, kuid püüdes 
konkreetselt parandada püügitegevuse majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Investeerimine inimkapitali on 
samuti ülioluline, et suurendada 
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kalandus- ja merendustegevuste 
konkurentsivõimet ja majandustulemusi. 
Seepärast tuleks EMKFist toetada 
nõustamisteenuseid, koostööd teadlaste ja 
kalurite vahel, kutseõpet ja pidevõpet, 
ning sellega tuleks ergutada teadmiste 
levitamist, aidata parandada ettevõtjate 
üldist tulemuslikkust ja 
konkurentsivõimet ning edendada 
sotsiaaldialoogi. Selleks et tunnustada 
nende rolli kalapüügiga tegelevates 
kogukondades, tuleks teatavatel 
tingimustel anda toetust ka füüsilisest 
isikust kalurite abikaasadele ja 
kooselupartneritele nende ametialast 
arengut soodustava kutseõppe, pidevõppe, 
teadmiste levitamise ja kutsealaseks 
arenguks vajalike suhtlusvõrgustike 
loomise jaoks.

Selgitus

Muudatusettepanekuga taastatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta 
määruse põhjendus 31, mille eesmärk on edendada inimkapitali. Eeskätt kalapüügist 
sõltuvate rannikukogukondade jaoks on ülimalt tähtis, et nad saaksid soodustada uute 
kvalifitseeritud töötajate kaasamist.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Eelarve otsese ja kaudse täitmise 
raames peaks EMKF keskenduma säästvat 
sinist majandust võimaldavate tingimuste 
loomisele, edendades merenduspoliitika 
integreeritud juhtimist ja haldamist, 
suurendades teadusuuringute, 
innovatsiooni ja tehnoloogia siiret ja 
rakendamist säästvas sinises majanduses, 
parandades merendusalaseid oskusi ja 
ookeanide tundmist ning jagades säästva 
sinise majanduse kohta sotsiaal-
majanduslikke andmeid, edendades vähese 
CO2-heitega ja kliimamuutustele 

(38) Eelarve otsese ja kaudse täitmise 
raames peaks EMKF keskenduma säästvat 
sinist majandust võimaldavate tingimuste 
loomisele, edendades merenduspoliitika 
integreeritud juhtimist ja haldamist, 
suurendades teadusuuringute, 
innovatsiooni ja tehnoloogia siiret ja 
rakendamist säästvas sinises majanduses, 
parandades merendusalaseid oskusi, 
merede ja ookeanide tundmist ning jagades 
säästva sinise majanduse kohta sotsiaal-
majanduslikke andmeid, edendades vähese 
CO2-heitega ja kliimamuutustele 
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vastupanuvõimelist säästvat sinist 
majandust ning töötades välja projektide 
esitamise süsteemid ja innovaatilised 
rahastamisvahendid. Seoses eespool 
nimetatud valdkondadega tuleks pöörata 
piisavat tähelepanu äärepoolseimate 
piirkondade eriolukorrale.

vastupanuvõimelist säästvat sinist 
majandust ning töötades välja projektide 
esitamise süsteemid ja innovaatilised 
rahastamisvahendid. Seoses eespool 
nimetatud valdkondadega tuleks pöörata 
piisavat tähelepanu äärepoolseimate 
piirkondade eriolukorrale.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) EMKFi eesmärgid ja meetmed 
peaksid olema kooskõlas liidu merede 
haldamise rahvusvaheliste ja piirkondlike 
protsessidega, nagu Vahemere üldise 
kalanduskomisjoni asutamise leping 
(„GFCMi leping“). Lepinguga nähakse 
ette sobiv mitmepoolse koostöö raamistik, 
et toetada Vahemere ja Musta mere vee-
elusressursside varude arendamist, 
kaitsmist, otstarbekat majandamist ja 
parimat kasutamist sellises ulatuses, mida 
peetakse jätkusuutlikuks ning mis ei 
ohusta nimetatud varude püsimajäämist.

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse komisjoni praegust ettepanekut, mille eesmärk on 
võtta liidu õigusesse üle mitmed meetmed, mille Vahemere üldine kalanduskomisjon (GFCM) 
võttis vastu oma 2015., 2016. ja 2017. aasta istungitel.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et parandada liidu rahaliste 
vahendite kasutamise läbipaistvust ja 
nende finantsjuhtimise usaldusväärsust, 
eelkõige tugevdades avalikkuse kontrolli 

(48) Selleks et parandada liidu rahaliste 
vahendite kasutamise läbipaistvust ja 
nende finantsjuhtimise usaldusväärsust, 
eelkõige tugevdades avalikkuse kontrolli 
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raha kasutamise üle, tuleks teatavad 
andmed EMKFist rahastatavate meetmete 
kohta avaldada liikmesriigi veebisaidil 
vastavalt määrusele (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted]. Kui 
liikmesriik avaldab teavet EMKFist 
rahastatavate meetmete kohta, tuleb täita 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL) 2016/67924 sätestatud isikuandmete 
kaitse eeskirju.

raha kasutamise üle, tuleks andmed 
EMKFist rahastatavate meetmete kohta 
avaldada liikmesriigi veebisaidil vastavalt 
määrusele (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted]. Kui liikmesriik 
avaldab teavet EMKFist rahastatavate 
meetmete kohta, tuleb täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 
2016/67924 sätestatud isikuandmete kaitse 
eeskirju.

_________________ _________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „säästev sinine majandus“ – kogu 
ookeanide, merede, kallaste ja 
siseveeteedega seotud valdkondlik ja 
valdkondadeülene majandustegevus ühtsel 
turul, mis hõlmab liidu äärepoolseimaid 
piirkondi ja sisemaariike, sealhulgas uusi 
sektoreid ning turuväliseid kaupu ja 
teenuseid ning mis on kooskõlas liidu 
keskkonnaõigusaktidega.

(15) „säästev sinine majandus“ – kogu 
ookeanide, merede, kallaste ja 
siseveeteedega seotud valdkondlik ja 
valdkondadeülene majandustegevus ühtsel 
turul, mis hõlmab liidu saare- ja 
äärepoolseimaid piirkondi ja sisemaariike, 
sealhulgas uusi sektoreid ning turuväliseid 
kaupu ja teenuseid ning mis on kooskõlas 
liidu keskkonnaõigusaktidega.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) säästva kalapüügi ja mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise 
edendamine;

(1) säästva kalapüügi ning mere 
bioloogiliste ressursside kaitsmise, 
taastamise ja säilitamise edendamine;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine konkurentsivõimelise ja 
säästva vesiviljeluse ja turgude kaudu;

(2) liidu toiduga kindlustatuse 
parandamine ökoloogilise vesiviljeluse ja 
kestlike ja sotsiaalselt vastutustundlike
turgude kaudu, võttes seejuures arvesse 
keskkonnakaitsenõudeid;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) säästva sinise majanduse kasvu 
võimaldamine ja jõukate 
rannikukogukondade soodustamine;

(3) säästva sinise majanduse kasvu 
võimaldamine ja rannikukogukondade
jõukuse soodustamine ja nende säilitamine, 
eriti äärepoolseimates piirkondades, võttes 
seejuures nõuetekohaselt arvesse sotsiaal-
majanduslikke aspekte ning järgides 
täielikult majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärke;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) rahvusvahelise ookeanide majandamise 
tugevdamine ning ohutute, turvaliste, 
puhaste ja säästvalt majandatud merede ja 

(4) rahvusvahelise ookeanide 
majandamise ning liidu piirkondlike 
merede majandamise protsesside 
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ookeanide tagamine. tugevdamine, et tagada ohutud, turvalised, 
puhtad ja säästvalt majandatud mered ja 
ookeanid. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKFist antava toetusega aidatakse 
saavutada liidu keskkonna- ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise eesmärke. EMKFist antavat 
panust seiratakse vastavalt IV lisas sätestatud 
metoodikale.

Kogu EMKFist antava toetusega aidatakse 
saavutada liidu keskkonna- ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise eesmärke. EMKFist antavat 
panust seiratakse vastavalt IV lisas sätestatud 
metoodikale.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Äärepoolseimad piirkonnad

Kõikides käesoleva määruse sätetes tuleb 
arvesse võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 349 tunnustatud erilisi 
piiranguid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKFi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on
6 140 000 000 eurot jooksevhindades.

1. EMKFi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
2018. aasta püsivhindades 6 867 000 000 
eurot (st jooksevhindades 7 739 176 524 
eurot). Vähemalt 25 % kõnealusest 
paketist eraldatakse käesoleva määruse 
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artikli 4 esimese lõigu punktis 1 kindlaks 
määratud prioriteedile nr 1.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. II jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise alusel, on 5 311 
000 000 eurot jooksevhindades kooskõlas 
V lisas sätestatud iga-aastase jaotusega.

1. II jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve jagatud täitmise alusel, on 5 939 
794 375 eurot 2018. aasta püsivhindades 
(st 6 694 261 648 eurot jooksevhindades)
kooskõlas V lisas sätestatud iga-aastase 
jaotusega.

Selgitus

Säilitada tuleks eelmise fondi eelarve ning eraldada sama suur osa eelarve jagatud täitmise 
ja otsese täitmise raames. Arvutamisel võetakse arvesse eelarvekomisjoni arvamust.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Äärepoolseimates piirkondades 
toimuvale tegevusele eraldab iga 
asjaomane liikmesriik talle eraldatud V 
lisas sätestatud liidu rahalisest toetusest 
vähemalt:

välja jäetud

a) 102 000 000 eurot Assooridele ja 
Madeirale;

b) 82 000 000 eurot Kanaari saartele;

c) 131 000 000 eurot Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile, Réunionile ja Saint-
Martinile.
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Selgitus

Kõik äärepoolseimaid piirkondi käsitlevad sätted on koondatud uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 21 osutatud hüvitis ei ületa 
50 % ühestki lõike 2 punktides a, b ja c 
osutatud eraldisest.

välja jäetud

Selgitus

Kõik äärepoolseimaid piirkondi käsitlevad sätted on koondatud uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve otsese ja kaudse täitmise alusel, on 
829 000 000 eurot jooksevhindades.

1. III jaotises sätestatud 
rahastamispaketi osa, mida rakendatakse 
eelarve otsese ja kaudse täitmise alusel, on 
927 149 225 eurot 2018. aasta 
püsivhindades (st 1 044 914 876 eurot 
jooksevhindades).

Selgitus

Säilitada tuleks eelmise fondi eelarve ning eraldada sama suur osa eelarve jagatud täitmise 
ja otsese täitmise raames. Arvutamisel võetakse arvesse eelarvekomisjoni arvamust.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) säästva kalapüügi 
partnerluskokkulepete koostamine, 
kontrollimine ja hindamine ning liidu 
osalemine piirkondlikes 
kalandusorganisatsioonides;

(b) liidu piirkondlikes 
kalandusorganisatsioonides osalemise 
ettevalmistamine, kontrollimine ja 
hindamine;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 16 kohaselt 
koostab iga liikmesriik artiklis 4 osutatud 
prioriteetide rakendamiseks ühe 
programmi.

1. Määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikli 16 kohaselt 
koostab iga liikmesriik artiklis 4 osutatud 
prioriteetide rakendamiseks ühe riikliku 
programmi ja/või piirkondlikud 
rakenduskavad.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vajaduse korral artiklis 4 osutatud 
äärepoolseimate piirkondade tegevuskavad.

c) vajaduse korral artiklis 29c
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
tegevuskavad.

Selgitus

Kõik äärepoolseimaid piirkondi käsitlevad sätted on koondatud uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c a) kui see on asjakohane, piirkondlik 
rakenduskava kalandus- ja 
merendusküsimuste eest vastutavate riigi 
tasandist madalamal tasandil 
ametiasutuste jaoks.

Selgitus

Jättes liikmesriikidele ülesande töötada valdkonna asjaomastele piirkondadele ettenähtud 
riikliku programmitöö raames välja piirkondlikud rakenduskavad seal, kus nad seda 
soovivad, annab võimaluse arukamateks kulutusteks ja piirkondlikeks 
spetsialiseerumisstrateegiateks EMKFi rahastamispaketi raames.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Asjaomased liikmesriigid 
koostavad oma programmi raames iga 
artikli 6 lõikes 2 osutatud äärepoolseima 
piirkonna kohta tegevuskava, milles on 
sätestatud järgmine:

4. Asjaomased liikmesriigid 
koostavad oma programmi raames koos 
oma territooriumide asjakohaste 
ametiasutuste ja sidusrühmadega iga oma 
piirkonna, sealhulgas artikli 6 lõikes 2 
osutatud äärepoolseimate piirkondade
kohta tegevuskava, milles on sätestatud 
järgmine:

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kalavarude säästva kasutamise ja 
säästva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia;

a) kalavarude säästva kasutamise ja 
säästva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia, võideldes samal ajal 
mereprügiga ja edendades kogukonna 
juhitud kohalikku arengut ja kalanduse 
kohalikke tegevusrühmi;

Selgitus

Endiselt tuleks kõige rohkem tähelepanu pöörata kogukonna juhitud kohalikule arengule ja 
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kalandussektori kohalikele tegevusrühmadele ning neile eraldatavaid rahasummasid tuleb 
suurendada, sest tänu nendele saavad kohalikud kalanduskogukonnad otsida probleemidele 
lahendusi kohalikul tasandil, kasutades kohaliku küsimuse lahendamiseks kohalike 
sidusrühmade teadmisi.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon koostab iga merebasseini 
kohta analüüsi, milles märgitakse ära selle 
ühised tugevused ja nõrkused määruse 
(EL) nr 1380/2013 artiklis 2 osutatud ÜKP 
eesmärkide saavutamise seisukohast. 
Vajaduse korral võetakse selliste 
analüüside puhul arvesse olemasolevaid 
merebasseinide ja makropiirkondlikke 
strateegiaid.

5. Komisjon koostab iga merebasseini 
kohta analüüsi, milles märgitakse ära selle 
ühised tugevused ja nõrkused määruse 
(EL) nr 1380/2013 artiklis 2 osutatud ÜKP 
eesmärkide saavutamise seisukohast. 
Selliste analüüside puhul võetakse arvesse 
olemasolevaid merebasseinide ja 
makropiirkondlikke strateegiaid.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riigisiseseid sätteid, mille alusel 
kehtestatakse riiklik rahastamine, mis läheb 
kaugemale käesoleva määruse lõikes 2 
osutatud makseid käsitlevatest sätetest, 
käsitatakse tervikuna lõike 1 alusel.

3. Riigisiseseid sätteid, mille alusel 
kehtestatakse riiklik rahastamine, mis läheb 
kaugemale käesoleva määruse lõikes 2 
osutatud makseid käsitlevatest sätetest, 
käsitatakse tervikuna lõike 1 alusel, kui 
käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) uute sadamate, uute (h) uute sadamate, uute 
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lossimiskohtade või uute oksjonihoonete 
ehitamine;

lossimiskohtade või uute oksjonihoonete 
ehitamine, kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) traalnoodapüük rohkem kui 200 
meetri sügavuses või mis tahes muu mere 
ja ranniku ökosüsteemi püsivalt kahjustav 
tegevus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva peatüki kohase toetusega 
aidatakse kaasa ÜKP keskkonna-, 
majanduslike, sotsiaalsete ja 
tööhõiveeesmärkide saavutamisele, nagu 
on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2.

1. Kogu käesoleva peatüki kohase 
toetusega aidatakse kaasa ÜKP keskkonna-
, majanduslike, sotsiaalsete ja tööhõive-
eesmärkide saavutamisele, nagu on 
sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2, ning ergutatakse osaliste vahel 
sotsiaalset dialoogi.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) krediidi-, kindlustus- ja 
rahastamisvahenditele juurdepääsu 
hõlbustamine, välistamata vajadust 
toetuste järele;

Selgitus

Lisatakse valdkonnad, mida peetakse väikesemahulise rannapüügi arendamisel oluliseks.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Et vähendada väikesemahulise 
rannapüügiga tegelevate kalurite 
halduskoormust, võetakse tegevuskavas 
arvesse EMKFi meetmetega seotud 
lihtsustatud ühtse taotlusvormi kasutusele 
võtmise võimalust või lihtsustatud ühtse 
vormi eelnevat olemasolu piirkondlikul 
või riigi tasandil.

Selgitus

Erinevalt kalandusettevõtjatest on väikesemahulised kalurid peamiselt isikud, kel puudub 
haldussuutlikkus, et tegeleda halduskohustustega õigeaegselt. Lihtsustatud ühtne taotlusvorm 
parandab oluliselt nende võimalusi pääseda ligi rahastusele.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esimese kalalaeva soetamine noore 
kaluri poolt, kes on taotluse esitamise ajal 
alla 40 aasta vanune ja töötanud kalurina 
vähemalt viis aastat või omandanud 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni;

a) esimese kalalaeva soetamine noore 
kaluri poolt, kes on taotluse esitamise ajal 
alla 40 aasta vanune ja töötanud kalurina 
vähemalt kolm aastat või omandanud 
asjakohase kutsekvalifikatsiooni;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) uued keskkonnahoidlikud ja 
energiatõhusad taristud, nagu uued 
oksjonihooned või sadama 
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vastuvõtuseadmed ja -rajatised.

Selgitus

Uus säästlik taristu võib kujuneda keskkonnahoidlikuks keskuseks püügitegevusega seotud 
äritegevuse jaoks (nt turismi infopunkt, restoranid, vastuvõtuseadmed ja -rajatised kaotatud 
kalapüügivahendite ja mereprügi, samuti soovimatu saagi jaoks).

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) vanade hoonete ja taristute 
keskkonnahoidlik uuendamine ja 
taastamine nende keskkonnasäästlikkuse 
ja energiatõhususe parandamiseks, 
tingimusel, et tegevus on otseselt seotud 
püügitegevusega.

Selgitus

Hooletusse jäetud tööstusalal või hüljatud väikestes külades võib olla taristu, millest võib 
kujuneda keskkonnahoidlik koht püügitegevusega seotud äritegevuse jaoks (nt turismi 
infopunkt, restoranid, vastuvõtuseadmed ja -rajatised kaotatud kalapüügivahendite ja 
mereprügi, samuti soovimatu saagi jaoks).

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud laevad on 
seadmestatud kalapüügiks merel ning 
nende vanus jääb vahemikku 5–30 aastat.

2. Lõikes 1 osutatud laevad on 
seadmestatud kalapüügiks merel ning 
nende vanus on alla 30 aasta.

Selgitus

Abi uute laevade ostmiseks peaks võimaldama laevastike uuendamist ergonoomilisemate, 
ohutumate ja kütusesäästlikumate laevadega, suurendamata püügikoormust.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. (uus)

Lõike 1 punktis c osutatud toetust võib 
anda üksnes juhul, kui on võimalik 
tõendada, et uus taristu parandab toodete 
väärtustamist ja kvaliteeti ning kõikide 
laevastike jätkusuutlikkust, suurendamata 
püügivõimsust ja olles kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika eesmärkidega.

Selgitus

See meede ei suurendaks püügivõimsust, kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega. 
Sellegipoolest on ülioluline toetada noorte kalurite ametisse asumist, tugevdada pingutusi 
võitluses kliimamuutustega, parandada ohutust pardal ja vastata laevastiku uuendamisega 
seotud vajadustele.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 b – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. (uus)

Lõike 1 punktis c osutatud toetust võib 
anda üksnes juhul, kui on võimalik 
tõendada, et vana taristu renoveeritakse 
või taastatakse, et soodustada sissetuleku 
mitmekesistamist, ja tingimusel, et tegevus 
on otseselt seotud püügitegevusega.

Selgitus

Hooletusse jäetud tööstusalal või hüljatud väikestes külades võib olla taristu, millest võib 
kujuneda keskkonnahoidlik koht püügitegevusega seotud äritegevuse jaoks (nt turismi 
infopunkt, restoranid, vastuvõtuseadmed ja -rajatised kaotatud kalapüügivahendite ja 
mereprügi, samuti soovimatu saagi jaoks).
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalalaev on registreeritud aktiivse 
laevana ja see on tegelenud kalapüügiga 
merel vähemalt 120 päeva aastas 
toetustaotluse esitamise aastale eelneval 
kolmel kalendriaastal;

(c) kalalaev on registreeritud aktiivse 
laevana ja see on tegelenud kalapüügiga 
merel keskmiselt vähemalt 90 päeva aastas 
toetustaotluse esitamise aastale eelneval 
kahel kalendriaastal;

Selgitus

Päevade keskmine arv kajastab paremini väikesemahulise rannapüügi iseloomu, mida 
ilmastikuolud ja hädaolukorrad (lekked, taimeliimid jne) tõsiselt mõjutavad. Aastati võib 
töötatud päevade arv märkimisväärselt erineda.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EMKFist võib toetada kalandus- ja 
vesiviljelusettevõtete juurdepääsu 
riskijuhtimise vahenditele, näiteks 
kindlustuslepingutele või 
usaldusfondidele, et katta ühe või mitme 
järgmise sündmusega seotud kahjusid:

a) loodusõnnetused kooskõlas 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi sätetega;

b) tõsised ebasoodsad 
ilmastikunähtused;

c) ootamatud vee kvaliteedi või 
kvantiteedi muutused, mille eest ettevõtja 
ei ole vastutav;

d) ettevõtja tegevusest sõltumatud 
vesiviljelussektorit mõjutavad haigused, 
tootmisrajatiste rikked või hävinemine;



AD\1172852ET.docx 39/62 PE628.643v02-00

ET

e) kalurite või kalalaevade 
päästetööde kulud, kui õnnetus juhtub 
merel püügi ajal.

Selgitus

Nagu põllumajandussektori puhul, on kehtestatud EMKFi toetus riskijuhtimisvahenditele, 
nagu stiimulid kindlustuslepingute või usaldusfondide jaoks lõikes endas määratletud 
konkreetsete põhjuste korral.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. EMKFist võib toetada 
sidusrühmadevahelise sotsiaalse dialoogi 
edendamise meetmeid, eelkõige järgmisi 
meetmeid, kui neid rakendavad 
ametiühingud ja tööandjate 
organisatsioonid, kes on sõlminud 
riiklikud kollektiivlepingud:

a) noorte kalapüügiettevõtjate 
koolitamine;

b) oskuste täiendamine ja säästva 
kalapüügi oskuste arendamine;

c) teadlikkuse suurendamine headest 
püügitavadest ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsest;

d) inimelu turvalisus ja ohutus 
merel;

e) töötajate tervis ja ohutus laevade 
pardal.

Selgitus

Keskkonnaaspektide kõrval peab EMKFi programmitöö hõlmama kalapüügi sotsiaalset 
mõõdet.

Muudatusettepanek 66
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 b – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EMKFist võib toetada kalandus- ja 
vesiviljelusettevõtete juurdepääsu 
riskijuhtimise vahenditele, näiteks 
kindlustuslepingutele või 
usaldusfondidele, et katta ühe või mitme 
järgmise sündmusega seotud kahjusid:

a) loodusõnnetused;

b) ebasoodsad ilmastikutingimused;

c) ootamatud muutused vee 
kvaliteedis või kvantiteedis, mille eest 
käitaja ei ole vastutav;

d) ettevõtja tegevusest sõltumatud 
vesiviljelussektorit mõjutavad haigused, 
tootmisrajatiste rikked või hävinemine;

e) kalurite või kalalaevade 
päästetööde kulud, kui õnnetus juhtub 
merel püügi ajal.

Selgitus

Põllumajandussektori eeskujul tehakse ettepanek lubada kasutada EMKFi toetust 
juurdepääsuks riskijuhtimise vahenditele, näiteks kindlustuslepingutele või usaldusfondidele, 
et hõlmata punktides a–e nimetatud juhtumid.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomase laeva töönduslik 
püügitegevus peatatakse vähemalt 90
järjestikuseks päevaks ning 

a) asjaomase laeva töönduslik 
püügitegevus peatatakse vähemalt 30
järjestikuseks päevaks ning 

Selgitus

Laev, mille tegevus peatatakse 90 järjestikuseks päevaks ja mis kaotas 30% käibest, ei 
suudaks sellisest olukorrast majanduslikult taastuda.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) peatamisest tulenev majanduslik 
kahju on üle 30 % asjaomase ettevõtte 
aastakäibest, arvutatuna ettevõtte eelneva 
kolme kalendriaasta keskmise käibe alusel.

b) peatamisest tulenev majanduslik 
kahju on üle 30 % asjaomase ettevõtte 
aastakäibest, arvutatuna ettevõtte eelneva 
kalendriaasta keskmise käibe alusel.

Selgitus

Tingimused, mis on seotud laevade või kalurite tegevusega eelneval kolmel aastal, ei ole 
vastuvõetavad. Nii välistatakse laevad ja meremehed, kes alustavad oma tegevust, ning seega 
ettevõtted, mille majanduslik tasakaal on kõige hapram.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selliste kalalaevade omanikele, mis 
on registreeritud aktiivse laevana ja mis on 
tegelenud kalapüügiga merel vähemalt 120
päeva aastas toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kolmel kalendriaastal, või

a) selliste kalalaevade omanikele, mis 
on registreeritud aktiivse laevana ja mis on 
tegelenud kalapüügiga merel keskmiselt 
vähemalt 90 päeva toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kahel aastal, või

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaluritele, kes on töötanud 
püügitegevuse erakorralise peatamisega 
seotud liidu kalalaeva pardal vähemalt 
120 päeva aastas toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kolmel kalendriaastal.

b) kaluritele, kes on töötanud 
püügitegevuse erakorralise peatamisega 
seotud liidu kalalaeva pardal vähemalt 
90 päeva aastas toetustaotluse esitamise 
aastale eelneval kahel kalendriaastal.



PE628.643v02-00 42/62 AD\1172852ET.docx

ET

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a

Inimkapitali, töökohtade loomise ja 
sotsiaaldialoogi edendamine

1. Inimkapitali, töökohtade loomise 
ja sotsiaaldialoogi edendamiseks võib 
EMKF toetada

a) kutsealast koolitust, pidevõpet, 
ühisprojekte, majandus-, tehnika-, õigus-
või teadusalaste teadmiste ja uuenduslike 
tavade levitamist ning uute kutseoskuste 
omandamist, eelkõige seoses mere 
ökosüsteemide säästva majandamise, 
hügieeni, tervishoiu, ohutuse, 
merendussektori tegevuste, innovatsiooni 
ja ettevõtlusega;

b) suhtlusvõrgustike loomist ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamist 
sidusrühmade vahel, sealhulgas meeste ja 
naiste võrdseid võimalusi, naiste rolli 
kalurikogukondades ning 
väikesemahulise rannapüügi või jalgsi
püügiga seotud alaesindatud rühmi 
edendavate organisatsioonide vahel;

c) kalureid, sotsiaalpartnereid ja 
muid asjaomaseid sidusrühmi hõlmava 
sotsiaaldialoogi edendamist liidu, 
riigisisesel, piirkondlikul või kohalikul 
tasandil.

2. Lõikes 1 osutatud toetust võib 
anda ka füüsilisest isikust kalurite 
abikaasadele või – siseriiklikus õiguses 
tunnustatud juhtudel ja ulatuses –
füüsilisest isikust kalurite 
kooselupartneritele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/41/EL (1) artikli 2 punktis b 
sätestatud tingimustele.

3. Lõike 1 punktis a osutatud toetust 
võidakse anda alla 40-aastaste asjaomase 
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liikmesriigi poolt töötuks tunnistatud 
isikute („koolitatav“) koolitamiseks mitte 
rohkem kui kahe aasta jooksul. Selline 
toetus piirdub koolituse toetamisega 
sellise väikesemahuliseks rannapüügiks 
kasutatava kalalaeva pardal, mille omanik 
on kutseline kalur, koolitatava ja 
laevaomaniku vahelise lepingu alusel, 
mida asjaomane liikmesriik on 
tunnustanud, sealhulgas määruses (EL) 
nr 1380/2013 määratletud säästvate 
kalapüügi tavade ja mere bioloogiliste 
ressursside kaitsmise alaste kursuste 
puhul.

4. Lõikes 3 osutatud toetust antakse 
kutselistele kaluritele koolitatava tasu ja 
asjaomaste kulude katmiseks ning see 
arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 67 lõikele 5, võttes 
arvesse asjaomase liikmesriigi 
majanduslikku olukorda ja elatustaset. 
Toetusesaajale antava toetuse ülemmäär 
programmitöö perioodi jooksul on 40 000 
eurot.

Selgitus

Muudatusettepanekuga taaskehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. 
aasta määruse artikkel 29, mille eesmärk on edendada inimkapitali. Eeskätt kalapüügist 
sõltuvate rannikukogukondade jaoks on ülimalt tähtis, et nad saaksid soodustada uute 
kvalifitseeritud töötajate kaasamist.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete kogumine ja töötlemine
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel

Andmete kogumine, töötlemine ja 
levitamine kalavarude majandamise ja 
teaduslikel eesmärkidel

Selgitus

Andmeid levitatakse üha rohkem, et kaasata kalandussektori kohalikud osalejad ja töötajad 
osalema EMKFi rakendamisprotsessis.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EMKF võib toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist
kalavarude majandamise ja teaduslikel 
eesmärkidel, nagu on sätestatud määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 
ning artiklis 27 ja täiendavalt täpsustatud 
määruses (EL) 2017/1004 määruse 
(EL) 2017/1004 artiklis 6 osutatud riiklike 
töökavade alusel.

1. EMKF võib toetada andmete 
kogumist, haldamist, kasutamist ja 
levitamist kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise ja teaduslikel eesmärkidel, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1380/2013 artikli 25 lõigetes 1 ja 2 ning 
artiklis 27 ja täiendavalt täpsustatud 
määruses (EL) 2017/1004 määruse 
(EL) 2017/1004 artiklis 6 osutatud riiklike 
töökavade alusel.

Selgitus

Andmeid levitatakse üha rohkem, et kaasata kalandussektori kohalikud osalejad ja töötajad 
osalema EMKFi rakendamisprotsessis.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetega seotud 
lisakulude hüvitamine äärepoolseimates 
piirkondades

1. EMKF võib toetada selliste lisakulude 
hüvitamist, mida artikli 6 lõikes 2 
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
toetusesaajad on teatavate kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete püüdmisel, 
kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel 
kandnud.

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
kooskõlas lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumidega lõikes 1 osutatud 
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piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks hüvituskõlblike toodete koguse.

3. Lõikes 2 osutatud loetelu koostamisel ja 
koguste kindlaksmääramisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kõiki asjaomaseid 
asjaolusid, eelkõige vajadust tagada, et 
hüvitis oleks kooskõlas ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadega.

4. Hüvitist ei maksta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mis on:

a) püütud kolmanda riigi laevade poolt, 
välja arvatud kalapüügilaevad, mis 
sõidavad Venezuela lipu all ja tegutsevad 
liidu vetes, vastavalt nõukogu otsusele 
(EL) 2015/15631;

b) püütud liidu kalapüügilaevade poolt, 
mis ei ole registreeritud lõikes 1 osutatud 
piirkondades asuvas sadamas;

c) sisse toodud kolmandatest riikidest.

5. Lõike 4 punkti b ei kohaldata, kui 
asjaomase äärepoolseima piirkonna 
töötlemissektori olemasolev võimsus 
ületab tooraine koguse.

6. Hüvitise puhul, mida makstakse 
toetusesaajatele, kes tegelevad 
äärepoolseimates piirkondades lõikes 1 
osutatud tegevusega või omavad nende 
piirkondade sadamas registreeritud laeva, 
võetakse arvesse:

a) iga kalapüügi- või vesiviljelustootega 
või tootekategooriaga kaasnevat lisakulu, 
mis tuleneb asjaomase piirkonna 
konkreetsetest ebasoodsatest tingimustest,
ja

b) kogu muud liiki riiklikku sekkumist, 
mis mõjutab lisakulude suurust.

7. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 52 vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada asjaomase piirkonna 
konkreetsetest ebasoodsatest tingimustest 
tulenevate lisakulude arvutamise 
kriteeriumid.

_________________
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31 Nõukogu 14. septembri 2015. aasta
otsus (EL) 2015/1565, millega kiidetakse 
Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis 
käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste 
andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu 
all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse 
Guajaana rannikulähedases 
majandusvööndis (ELT L 244, 14.9.2015, 
lk 55).

Selgitus

Kõik äärepoolseimaid piirkondi käsitlevad sätted on koondatud uude V a peatükki.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hüvitised meremeestele kaotatud 
kalapüügivahendite ja mereprügi kogumise 
eest;

a) hüvitised meremeestele kaotatud 
kalapüügivahendite ja mereprügi kogumise 
eest ning pruunvetika (Sargassum) 
kogumise eest asjaomastes 
äärepoolseimates piirkondades;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud sadamatesse, et 
tagada kaotatud kalapüügivahendite ja 
mereprügi jaoks sobivad vastuvõtuseadmed 
ja -rajatised;

b) investeeringud sadamatesse, et 
tagada kaotatud kalapüügivahendite ja 
mereprügi ning määruse (EL)
nr 1380/2013 artiklis 15 osutatud 
soovimatu saagi jaoks sobivad 
vastuvõtuseadmed ja -rajatised;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) saastest puhastamise meetmed, 
eelkõige plastreostuse kõrvaldamiseks, 
liidu sadama-, ranniku- ja 
püügipiirkondades;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) liikide kaitse vastavalt direktiivile 
92/43/EMÜ ja direktiivile 2009/147/EÜ 
kooskõlas direktiivi 92/43/EMÜ artikli 8 
kohaselt kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega.

(f) liikide kaitse vastavalt direktiivile 
92/43/EMÜ ja direktiivile 2009/147/EÜ 
kooskõlas direktiivi 92/43/EMÜ artikli 8 
kohaselt kehtestatud prioriteetsete 
tegevusraamistikega ning kõikide 
CITESiga (ohustatud looduslike looma-
ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsioon) kaitstud liikide 
ja/või IUCNi (Rahvusvaheline 
Looduskaitseliit) punasesse nimekirja 
kantud liikide kaitse.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaseid tulusaid 
vesiviljelusinvesteeringuid võib toetada 
üksnes määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikliga 52 ette 
nähtud rahastamisvahendite kaudu ja 
InvestEU kaudu vastavalt kõnealuse 
määruse artiklile 10.

3. Käesoleva artikli kohaseid tulusaid 
vesiviljelusinvesteeringuid võib toetada 
määruse (EL) nr [määrus, millega 
kehtestatakse ühissätted] artikliga 52 ette 
nähtud toetuste või rahastamisvahendite 
kaudu ja InvestEU kaudu vastavalt 
kõnealuse määruse artiklile 10.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF võib toetada meetmeid, millega 
aidatakse saavutada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
eesmärke, nagu on sätestatud määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 35 ja täiendavalt 
täpsustatud määruses (EÜ) nr 1379/2013. 
Samuti võib see toetada meetmeid, millega 
edendatakse kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist, kvaliteeti 
ja lisaväärtust.

EMKF võib toetada meetmeid, millega 
aidatakse saavutada kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
eesmärke, nagu on sätestatud määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 35 ja täiendavalt 
täpsustatud määruses (EÜ) nr 1379/2013.

Selgitus

Viidud järgmisesse lõiku, mis käsitleb turustamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) EMKFist toetatakse meetmeid, 
millega edendatakse kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turustamist, kvaliteeti 
ja lisaväärtust. Eeskätt toetatakse 
EMKFist säästva kalaturismi 
turustamisega seotud tegevust, kuna see 
pakub lisaväärtust, luues töökohti, 
mitmekesistades sissetulekuid ning 
arendades turismi ja ettevõtlust.

Selgitus

Uuest EMKFist tuleks toetada harrastuskalapüüki, kuna see võib olla oluline töökohtade 
loomise ja väikesemahulise kalapüügi ja rannikukogukondade majandusliku arengu 
seisukohast.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 b

Vesiviljeluse statistilise teabe võrgustik

1. EMKFist võib toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist 
vesiviljeluse majandamiseks, nagu on ette 
nähtud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 
34 lõike 1 punktides a ja e, artikli 34 
lõikes 5 ning artikli 35 lõike 1 punktis d, 
vesiviljeluse statistilise teabe võrgustiku 
(ASIN-RISA) loomiseks ja selle 
rakendamise riiklike töökavade 
koostamiseks.

2. Erandina artiklist 2 võib lõikes 1 
osutatud toetust anda ka liidu 
territooriumist väljapoole jäävatele 
tegevustele.

3. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, milles sätestatakse lõikes 1 
osutatud vesiviljeluse statistilise teabe 
võrgustiku (ASIN) loomise kord, vorm ja 
ajakava. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 53 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega kiidetakse heaks 
lõikes 1 osutatud riiklikud töökavad või 
muudetakse neid, sellele aastale eelneva 
aasta 31. detsembriks, millest alates 
töökava tuleb kohaldada.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EMKFist võib toetada ka 
investeeringuid kala- ja vesiviljelustoodete 
töötlemise innovatsiooni valdkonnas ning 
partnerluse edendamist 
tootjaorganisatsioonide ja teadusasutuste 
vahel.
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Selgitus

Kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemise innovatsioonivajadused on reaalsed, näiteks 
digitaalse turismi ja kalandusturismi edendamiseks. Seda eesmärki ei ole aga määruse nr 
1380/2013 artiklis 35 sõnaselgelt nimetatud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli kohast toetust 
antakse üksnes määruse (EL) nr [määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted] 
artikliga 52 ette nähtud 
rahastamisvahendite kaudu ja InvestEU 
kaudu vastavalt kõnealuse määruse 
artiklile 10.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF võib toetada andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist, et parandada 
teadmisi merekeskkonna seisundi kohta, 
mille eesmärk on:

EMKF võib samuti toetada andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist, et 
parandada teadmisi merekeskkonna 
seisundi kohta, mille eesmärk on:

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt c – alapunkt -i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada harrastuspüügi saagi 
valdkonnas olemasolevate 
usaldusväärsete andmete hulka.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF võib toetada merekeskkonna ja 
merepõhja uuringuid, merepõhja 
kaardistamist ning ookeanide ja 
merepõhja kirjeldamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a

Looduse ja liikide kaitse

EMKF toetab ÜRO Maailma 
looduskaitseharta ja eelkõige selle 
artiklite 21, 22, 23 ja 24 raames võetavate 
looduskaitsealaste meetmete rakendamist.

EMKF toetab ka meetmeid, mis on 
suunatud vabatahtlikule koostööle ja 
koordineerimisele rahvusvaheliste 
asutuste, organisatsioonide, organite ja 
institutsioonidega ja nende vahel, et 
ühendada vahendid võitluseks ETR-
kalapüügi, mereliikide salapüügi ning 
kalavarude jaoks ohtlikeks peetavate 
liikide laushävitamise vastu.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 b

Ookeanide saastest puhastamine
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EMKF toetab kõikide selliste meetmete 
rakendamist, mis võimaldavad puhastada 
meresid ja ookeane igat liiki jäätmetest ja 
eelkõige plastist, „plastisaartest“ ja 
ohtlikest või radioaktiivsetest jäätmetest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II jaotis – V a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a PEATÜKK

Äärepoolseimad piirkonnad

Artikkel 29 a 

Eelarvevahendid

1. Äärepoolseimates piirkondades 
toimuvale tegevusele eraldab iga 
asjaomane liikmesriik V lisas sätestatud 
liidu rahalise toetuse raames vähemalt:

a) 114 076 262 eurot 2018. aasta 
püsivhindades (st jooksevhindades 
128 566 125 eurot) Assooridele ja 
Madeirale;

b) 91 708 367 eurot 2018. aasta 
püsivhindades (st jooksevhindades 
103 357 081 eurot) Kanaari saartele;

c) 146 509 709 eurot 2018. aasta 
püsivhindades (st jooksevhindades 
165 119 239 eurot) Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile, Réunionile ja Saint-
Martinile.

2. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
lõikes 1 sätestatud rahaliste vahendite 
osa, mis ei ületa 70%, artiklis 29 osutatud
hüvitise maksmiseks.

3. Erandina käesoleva määruse 
artikli 9 lõikest 8 ja määruse (EL) 
nr [määrus, millega kehtestatakse 
ühissätted] artikli 19 lõikest 2 ning 
muutuvate tingimuste arvessevõtmiseks 
võivad liikmesriigid rahastamiskõlblike 
kalandustoodete nimekirja ja koguseid ja 
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artiklis 29d osutatud hüvitise suurust igal 
aastal kohandada, tingimusel et järgitakse 
käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud 
summasid.

Kohandamised on võimalikud ainult 
ulatuses, milles need täiendavad sama 
liikmesriigi mõne teise piirkonna 
hüvituskavasid. Liikmesriik teatab 
komisjonile kohandustest ette.

Artikkel 29 b

Tegevuskava

Asjaomased liikmesriigid koostavad oma 
programmi raames iga äärepoolseima 
piirkonna kohta tegevuskava, milles on 
sätestatud järgmine:

a) kalavarude säästva kasutamise ja 
säästva sinise majanduse harude 
arendamise strateegia;

b) peamiste kavandatud meetmete ja 
neile vastavate finantsvahendite kirjeldus, 
sh:

i) II jaotise kohane kalandus- ja 
vesiviljelussektori struktuuriabi;

ii) hüvitis artiklis 29d osutatud 
lisakulude eest, sealhulgas asjaomase 
liikmesriigi arvutatud lisakulude summad 
ja hüvitiseks prognoositud abisummad;

iii) muud säästva sinise majanduse 
investeeringud, mis on vajalikud 
rannikualade jätkusuutliku arengu 
saavutamiseks.

Artikkel 29c

Lisakulude hüvitamine

1. EMKFist võib toetada selliste 
lisakulude hüvitamist, mida 
äärepoolseimate piirkondade 
toetusesaajad on teatavate kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete püüdmisel, 
kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel 
kandnud.

2. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
kooskõlas lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumidega lõikes 1 osutatud 
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piirkondade kohta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete loetelu ning määrab 
kindlaks hüvituskõlblike toodete koguse.

3. Lõikes 2 osutatud loetelu 
koostamisel ja koguste 
kindlaksmääramisel võtavad liikmesriigid 
arvesse kõiki asjaomaseid asjaolusid, 
eelkõige vajadust tagada, et hüvitis oleks 
kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadega.

4. Hüvitist ei maksta kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mis on: 

(a) püütud kolmanda riigi laevade 
poolt, välja arvatud kalapüügilaevad, mis 
sõidavad Venezuela lipu all ja tegutsevad 
liidu vetes, vastavalt nõukogu otsusele 
(EL) 2015/15651a; 

(b) püütud liidu kalapüügilaevade 
poolt, mis ei ole registreeritud lõikes 1 
osutatud piirkonnas asuvas sadamas; (c) 
püütud liidu kalapüügilaevade poolt, mis 
on registreeritud mõnes ELi toimimise 
lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimas piirkonnas asuvas 
sadamas, kuid ei tegutse selles 
piirkonnas; (d) imporditud kolmandatest 
riikidest.

5. Lõike 4 punkti b ei kohaldata, kui 
asjaomase äärepoolseima piirkonna 
töötlemissektori olemasolev võimsus 
ületab tooraine koguse.

6. Hüvitise puhul, mida makstakse 
toetusesaajatele, kes tegelevad 
äärepoolseimates piirkondades lõikes 1 
osutatud tegevusega või omavad nende 
piirkondade sadamas registreeritud laeva 
ja tegutsevad neis piirkondades, võetakse 
arvesse:

a) iga kalapüügi- või 
vesiviljelustootega või tootekategooriaga 
kaasnevat lisakulu, mis tuleneb asjaomase 
piirkonna konkreetsetest ebasoodsatest 
tingimustest, ja

b) kogu muud liiki riiklikku 
sekkumist, mis mõjutab lisakulude 
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suurust.

7. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 52 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles kehtestatakse asjaomase 
piirkonna eripärastest ebasoodsatest 
tingimustest tulenevate lisakulude 
arvutamise kriteeriumid.

Artikkel 29 d

Laevastike uuendamine ja sellega seotud 
meetmed

Ilma et see piiraks artikli 16 kohaldamist 
võib äärepoolseimates piirkondades 
EMKFist toetada järgmist tegevust, et 
suurendada inimeste ohutust ja 
parandada nende merel töötamise 
tingimusi, järgida liidu 
hügieenistandardeid, võidelda 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vastu ning saavutada suurem 
keskkonnatõhus:

1. asenduslaevade või uute laevade 
ostmine, mille puhul toetusesaaja peab:

a) järgima lubatud püügivõimsust;

b) tagama kalanduse sotsiaalse, 
ökoloogilise ja majandusliku 
jätkusuutlikkuse ning võimaldama 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamise;

c) võtma kohustuse esitada 
ametiasutustele kontrolli ja teaduslikel 
eesmärkidel üksikasjalikud andmed saagi 
ja soovimatu püügi koostise kohta. See 
võib hõlmata elektrooniliste 
seiresüsteemide paigaldamist;

d) jääma alates abi andmise 
kuupäevast vähemalt 15 aastaks 
äärepoolseimasse piirkonda 
registreerituks;

e) lossima kogu saagi äärepoolseimas 
piirkonnas.

2. mootori ostmine või 
moderniseerimine, mis võib ületada 
olemasoleva mootori võimsuse, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud ohutusega 
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merel ja ei suurenda püügikoormust. 

3. kalalaeva teki puitstruktuuri 
renoveerimine, kui see on laevaehituse 
objektiivsete tehniliste kriteeriumide 
kohaselt meresõiduohutuse 
parandamiseks vajalik;

4. äärepoolseimate piirkondade 
sadamate, sadamataristu, 
lossimiskohtade, oksjonihoonete, 
laevatehaste ning laevaehitus- ja 
laevaremonditöökodade ehitamine ja 
moderniseerimine üksnes juhul, kui see 
aitab kaasa säästvale ja selektiivsele 
kalapüügile äärepoolseimates 
piirkondades;

5. stabiilsusuuring ja tehnilised 
juhised tüürimismehhanismide või 
tõukeseadmete kavandamiseks.

6. ühine kord äärepoolseimates 
piirkondades ankurdatud 
peibutuspüügivahenditega püügiks ainult 
juhul, kui see aitab kaasa säästvale ja 
selektiivsele kalapüügile.

Artikkel 29 e 

Äärepoolseimate piirkondade kalavarude 
statistilise võrgustiku (ORFSN)

loomine

1. EMKF võib toetada 
äärepoolseimate piirkondade kalavarude 
majandamise andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist, nagu on 
sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 
artikli 2 lõikes 4 kalavarude statistilise 
teabe võrgustiku loomiseks ja riiklike 
töökavade rakendamiseks selle 
rakendamiseks, et saavutada määruse 
(EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõikes 2 
osutatud maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse eesmärgid.

2. Erandina artiklist 2 võib käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud toetust anda ka 
liidu territooriumist väljapoole jäävatele 
tegevustele.

3. Komisjon võib võtta vastu 



AD\1172852ET.docx 57/62 PE628.643v02-00

ET

rakendusakte, milles sätestatakse lõikes 1 
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
kalavarude statistilise võrgustiku loomise 
kord, vorm ja ajakava. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 53 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

4. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega kiidetakse heaks 
lõikes 1 osutatud riiklikud töökavad või 
muudetakse neid, sellele aastale eelneva 
aasta 31. detsembriks, millest alates 
töökava tuleb kohaldada. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 53 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Artikkel 29 f 

Riigiabi

1. Komisjon võib ELi toimimise 
lepingu I lisas loetletud kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse ELi toimimise lepingu 
artikleid 107, 108 ja 109, kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 108 lubada 
ELi toimimise lepingu artiklis 349 
osutatud äärepoolseimate piirkondade 
eraldatusest, saarelisest asendist ja 
äärepoolseimast asukohast tulenevate 
eriliste piirangute leevendamiseks 
tegevusabi andmist nimetatud 
piirkondades kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete tootmis-, töötlemis- ja 
turustamissektorites.

2. Liikmesriigid võivad eraldada 
täiendavaid rahalisi vahendeid artiklis 
29d osutatud hüvituskavade 
rakendamiseks. Sellisel juhul peavad nad 
teavitama komisjoni riigiabist, mille 
komisjon võib asjaomaste kavade osana 
kooskõlas käesoleva määrusega heaks 
kiita. Riigiabi, millest on teatatud, 
loetakse teatatuks ka ELi toimimise 
lepingu artikli 108 lõike 3 esimese lause 
tähenduses.

Artikkel 29 g 
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Läbivaatamine – POSEI

Komisjon esitab enne 2023. aasta lõppu 
aruande käesoleva peatüki sätete 
rakendamise kohta ja esitab vajaduse 
korral asjakohased ettepanekud. 
Komisjon hindab võimalust luua 
merendus- ja kalandusküsimuste jaoks 
kõrvalisele asukohale ja saarelisele 
asendile vastavate valikmeetmete 
programm (POSEI).

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EMKF toetab kalapüügi- ja 
vesiviljelustooteid käsitleva turuteabe 
arendamist ja levitamist komisjoni poolt 
kooskõlas määruse (EL) nr 1379/2013 
artikliga 42.

EMKF toetab kalapüügi- ja 
vesiviljelustooteid käsitleva turuteabe 
arendamist ja levitamist komisjoni poolt 
kooskõlas määruse (EL) nr 1379/2013 
artikliga 42, rahastades vesiviljeluse 
statistilise teabe võrgustikku (ASIN-RISA) 
ja äärepoolseimate piirkondade 
kalavarude statistilist võrgustikku 
(ORFSN), millele on osutatud artiklis 29e.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) merenduspoliitika integreeritud 
juhtimise ja haldamise edendamine, kaasa 
arvatud mereruumi planeerimine, 
merebasseinistrateegiad ja piirkondlik 
merenduskoostöö;

(b) merenduspoliitika integreeritud 
juhtimise ja haldamise edendamine, kaasa 
arvatud mereruumi planeerimine, 
merebasseinistrateegiad, piirkondlik 
merenduskoostöö, ELi 
makropiirkondlikud strateegiad ja 
piiriülene koostöö;

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 43 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) merekeskkonna ja ranniku 
bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kaitsmise ja taastamise 
meetmete toetamine, pakkudes kaluritele 
hüvitist kaotatud püügivahendite ja 
mereprügi merest kokkukogumise eest.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga teatavate plasttoodete 
keskkonnamõju vähendamise kohta.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 a

Ookeanide saastest puhastamine

EMKF toetab kõikide selliste meetmete 
rakendamist, mis võimaldavad puhastada 
meresid ja ookeane igat liiki jäätmetest ja 
eelkõige plastist, „plastisaartest“ ja 
ohtlikest või radioaktiivsetest jäätmetest.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 b

Looduse ja liikide kaitse

EMKF toetab ÜRO Maailma 
looduskaitseharta ja eelkõige selle 
artiklite 21, 22, 23 ja 24 raames võetavate 
looduskaitsealaste meetmete rakendamist. 

EMKF toetab ka meetmeid, mis on 
suunatud vabatahtlikule koostööle ja 



PE628.643v02-00 60/62 AD\1172852ET.docx

ET

koordineerimisele rahvusvaheliste 
asutuste, organisatsioonide, organite ja 
institutsioonidega ja nende vahel, et 
ühendada vahendid võitluseks ETR-
kalapüügi, mereliikide salapüügi ning 
kalavarude jaoks ohtlikeks peetavate 
liikide laushävitamise vastu.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) juriidilised isikud, kes on asutatud 
liikmesriigis või tööprogrammis loetletud 
kolmandas riigis vastavalt lõigetes 3 ja 4 
osutatud tingimustele;

a) juriidilised isikud, kes on asutatud 
liikmesriigis, ÜMTs või tööprogrammis 
loetletud kolmandas riigis vastavalt 
lõigetes 3 ja 4 osutatud tingimustele;
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