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Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 5

5) Ühise kalanduspoliitika säästva arengu 
komponent on alates 1993. aastast kuulunud 
struktuurifondide tegevust reguleerivatesse 
eeskirjadesse. Selle rakendamisel tuleks 
lähtuda säästva arengu saavutamisest 
Euroopa Kalandusfondi abil.

5) Ühise kalanduspoliitika säästva arengu 
komponent on alates 1993. aastast kuulunud 
struktuurifondide tegevust reguleerivatesse 
eeskirjadesse. Selle rakendamisel tuleks 
lähtuda säästva arengu saavutamisest 
Euroopa Kalandusfondi abil ning see peab 
põhinema arusaamal, et meri on 
kalastuskogukondade territoriaalne eelis ja 
et seepärast peab kalastuskogukondadele 
lisaks, mitte alternatiivina, mitmekesistama 
rannakogukondi;

Or. en

Justification

The sea is the territorial advantage of fishing communities. The idea that fishing is a dying 
industry must be rejected. Fisheries can be fully sustainable. I support diversification in 
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coastal communities – a diverse economy can only be a positive thing – but diversification 
should be an addition, not an alternative, to fishing.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 10

10) Ühenduse tegevus peaks liikmesriigi 
tegevust täiendama või sellele kaasa aitama 
ning selleks, et lisandväärtust oluliselt 
suurendada, tuleb tugevdada partnerlust. See 
puudutab regionaalseid ja kohalikke asutusi, 
teisi pädevaid asutusi, sealhulgas keskkonna 
eest vastutavaid ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust edendavaid asutusi, 
majandus- ja sotsiaalpartnereid ning muid 
pädevaid organeid. Kõik asjaomased 
partnerid peaksid osalema abi 
ettevalmistamises, järelevalves ja 
hindamises. 

10) Ühenduse tegevus peaks liikmesriigi 
tegevust täiendama või sellele kaasa aitama 
ning selleks, et lisandväärtust oluliselt 
suurendada, tuleb tugevdada partnerlust. See 
puudutab regionaalseid ja kohalikke asutusi, 
teisi pädevaid asutusi, sealhulgas keskkonna 
eest vastutavaid ning 
mittediskrimineerimist, kaasa arvatud 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
edendavaid asutusi, majandus- ja 
sotsiaalpartnereid ning muid pädevaid 
organeid. Kõik asjaomased partnerid peaksid 
osalema abi ettevalmistamises, järelevalves 
ja hindamises. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 6
Artikkel 1

Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa 
Kalandusfond (edaspidi nimetatud 
“fondiks”) ja määratletakse ühenduse toetuse 
raamistik kalandussektori ja rannalähedaste 
kalapüügivööndite säästvaks arenguks.

Käesoleva määrusega asutatakse Euroopa 
Kalandusfond (edaspidi nimetatud 
“fondiks”) ja määratletakse ühenduse toetuse 
raamistik kalandussektori, vesiviljeluse ja 
rannalähedaste kalapüügivööndite säästvaks 
arenguks.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 7
Artikli 3 punktid b ja c

b) kalur - iga isik, kelle liikmesriigi poolt 
tunnistatav põhitegevus toimub tegutseva 
kalalaeva pardal;

b) kalur - iga isik, kelle liikmesriigi poolt 
tunnistatav tegevus toimub tegutseva 
kalalaeva pardal;

c) kalanduses töötav isik - iga isik, kelle 
põhitegevus toimub artiklis 1 määratletud 
kalandussektoris;

c) kalanduses töötav isik - iga isik, kelle 
tegevus toimub artiklis 1 määratletud 
kalandussektoris;

Or. en

Justification

Financial support should not be awarded only to subjects whose main occupation is fisheries.
There are plenty of SMEs that must have other occupations besides fisheries.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 punkt f a (uus)

f a) vesiviljeluse ja siseveepüügi 
edendamisele.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.

Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõiked 2 ja 3

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
fondi abi on kooskõlas ühenduse tegevuse, 
poliitika ja prioriteetidega.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
kooskõlas oma institutsioonilise 
struktuuriga, et fondi abi on kooskõlas 
ühenduse tegevuse, poliitika ja 
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prioriteetidega.
3. Liikmesriigid tagavad, et fondi poolt 
rahastatavad tegevused on vastavuses 
asutamislepingu sätetega ja selle alusel 
vastuvõetud õigusaktidega, samuti ühenduse 
poliitikaga ja tegevusega, eriti 
konkurentsireeglite ja riigihankelepingute 
ning keskkonna kaitsmise ja parandamise 
osas.

3. Liikmesriigid tagavad kooskõlas oma 
institutsioonilise struktuuriga, et fondi 
poolt rahastatavad tegevused on vastavuses 
asutamislepingu sätetega ja selle alusel 
vastuvõetud õigusaktidega, samuti ühenduse 
poliitikaga ja tegevusega, eriti 
konkurentsireeglite ja riigihankelepingute 
ning keskkonna kaitsmise ja parandamise 
osas.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 10
Artikli 8 lõige 2

2. Liikmesriik nimetab oma kõige 
olulisemad partnerid riiklikul, regionaalsel ja 
kohalikul tasandil ning majandus- ja 
sotsiaal- või mõnes muus sfääris (edaspidi 
"partnerid"). Kooskõlas riiklike eeskirjade ja 
praktikaga kaasab liikmesriik laiaulatuslikult 
ja tõhusalt kõik asjakohased organid, 
arvestades seejuures meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamist ja säästvat 
arengut, aga ka keskkonna kaitsmise ja 
parandamise nõuete integreerimist. 

2. Liikmesriik nimetab kooskõlas oma 
institutsioonilise struktuuriga oma kõige 
olulisemad partnerid riiklikul, regionaalsel ja 
kohalikul tasandil ning majandus- ja 
sotsiaal- või mõnes muus sfääris (edaspidi 
"partnerid"). Kooskõlas riiklike eeskirjade ja 
praktikaga ning kooskõlas oma 
institutsioonilise struktuuriga kaasab 
liikmesriik laiaulatuslikult ja tõhusalt kõik 
asjakohased organid, arvestades seejuures 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamist ja säästvat arengut, aga ka 
keskkonna kaitsmise ja parandamise nõuete 
integreerimist. 

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.
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Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 11
Artikli 9 lõige 1

1. Liikmesriigid vastutavad rakenduskavade 
elluviimise eest. Antud vastutust teostatakse 
käesolevas määruses sätestatud haldus- ja 
kontrollinõuete kohaselt asjakohasel 
territoriaalsel tasandil. 

1. Liikmesriigid vastutavad rakenduskavade 
elluviimise eest kooskõlas oma 
institutsioonilise struktuuriga. Antud 
vastutust teostatakse käesolevas määruses 
sätestatud haldus- ja kontrollinõuete kohaselt 
asjakohasel territoriaalsel tasandil. 

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 12
Artikli 15 lõige 1 

1. Strateegiliste suuniste vastuvõtmisele 
järgneva kolme kuu jooksul, enne 
rakenduskava esitamist, võtab iga 
liikmesriik vastu kalandussektori riikliku 
strateegilise kava. 

1. Strateegiliste suuniste vastuvõtmisele 
järgneva kolme kuu jooksul, enne 
rakenduskava esitamist, võtab iga 
liikmesriik kooskõlas oma institutsioonilise 
struktuuriga vastu kalandussektori riikliku 
strateegilise kava. 

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 13
Artikli 15 lõike 4 punkt e a (uus)
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e a) Natura 2000 aladele piisavate rahaliste 
vahendite saamise tagamisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 14
Artikli 20 lõige 1 

1. Pärast põhjalikke konsultatsioone 
partneritega koostab iga liikmesriik riikliku 
rakenduskava. See esitatakse komisjonile 
hiljemalt kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
riiklik strateegiline kava on liikmesriigi 
poolt vastu võetud.

1. Pärast põhjalikke konsultatsioone 
partneritega koostab iga liikmesriik 
kooskõlas oma institutsioonilise 
struktuuriga riikliku rakenduskava. See 
esitatakse komisjonile hiljemalt kolme kuu 
jooksul pärast seda, kui riiklik strateegiline 
kava on liikmesriigi poolt vastu võetud.

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 15
Artikli 30 lõige 2 

2. Investeerimisabi suunatakse mikro- ja 
väikeettevõtetele.

2. Investeerimisabi suunatakse mikro-, 
väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Or. en

Justification

Since many fisheries enterprises having difficulties solving economic problems on their own 
come under the category of medium-sized enterprises, I suggest that they, too, have the 
possibility of obtaining financial support.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 16
Artikli 33 lõige 1 

1. Fond võib toetada riiklikku strateegilisse 
kavva kaasatud konkreetsete strateegiate 
raames investeeringuid, mis on seotud 
otseseks inimtarbimiseks mõeldud tootmise 
ning kalandus- ja akvakultuuritoodete 
müügiga. Nimetatud abi on suunatud vaid 
mikro- ja väikeettevõtetele.

1. Fond võib toetada riiklikku strateegilisse 
kavva kaasatud konkreetsete strateegiate 
raames investeeringuid, mis on seotud 
otseseks inimtarbimiseks mõeldud tootmise 
ning kalandus- ja akvakultuuritoodete 
müügiga. Nimetatud abi on suunatud vaid 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

Or. en

Justification

Since many fisheries enterprises having difficulties solving economic problems on their own 
come under the category of medium-sized enterprises, I suggest that they, too, have the 
possibility of obtaining financial support.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 17
Artikli 34 lõike 2 punkt c 

c) negatiivsete keskkonnamõjude 
vähendamine;

c) negatiivsete keskkonnamõjude 
vähendamine, sealhulgas muda 
eemaldamine;

Or. cs

Justification

A problem for many fishponds is blockages caused by floating matter and biological debris 
originating mainly from agricultural activity in surrounding areas. The silting up of fishponds 
is, therefore, often not caused by the actions of the fish producer. Moreover, silting up is a 
factor that has a negative impact on fish production. Given that silt removal is very expensive, 
I consider it necessary for the financial support provided by the Fund also to be directed to 
this end.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 18
Artikli 34 lõike 2 punkt f 

f) põhiliselt kohaliku kalalaevastiku lossitud 
saagist valmistatud toodete turustamine.

f) põhiliselt kohaliku kalalaevastiku lossitud 
saagist ja vesiviljelussaadustest valmistatud 
toodete turustamine.

Or. en

Justification

I suggest that financial support from the EC also cover aquaculture, which is important for 
the successful management of aquatic areas.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 19
Artikli 37 lõige 1 

1. Fond võib toetada ühishuvi pakkuvaid 
tegevusi, mis on kavandatud veefauna 
kaitseks ja arendamiseks, välja arvatud 
otsene taasasustamine. Tegevus peab aitama
veekeskkonda parandada.

1. Fond võib toetada ühishuvi pakkuvaid 
tegevusi, mis on kavandatud veefauna 
kaitseks ja arendamiseks, välja arvatud 
otsene taasasustamine, erandina on lubatud 
siseveekogusid taasasustada 
siirdekalavarude taastamise või toetamise 
eesmärgil. Tegevus peab aitama 
veekeskkonda parandada.

Or. en

Justification

Reintegration of migratory fish, such as strokes and salmon, does not consist only in 
preservation of the clearness of the inland water network but also in direct reintegration. The 
measures of direct reintegration are necessary for the preservation of highly migratory fish.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 20
Artikkel 42 

1. Lisaks ühenduse muudele vahenditele 
annab fond abi rannapüügipiirkondade

1. Lisaks ühenduse muudele vahenditele 
annab fond abi ranna- ja 
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säästvale arengule ja elukvaliteedi 
parandamisele, mis on abikõlblikud 
üldstrateegia osana, millega püütakse 
toetada ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
elluviimist, arvestades eelkõige selle 
sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

siseveepüügipiirkondade säästvale arengule 
ja elukvaliteedi parandamisele, mis on 
abikõlblikud üldstrateegia osana, millega 
püütakse toetada ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide elluviimist, arvestades eelkõige 
selle sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

2. Rannapüügipiirkondade säästva arengu 
toetamiseks võetavate meetmete abil 
püütakse:

2. Ranna- ja siseveepüügipiirkondade
säästva arengu toetamiseks võetavate 
meetmete abil püütakse:

(a) säilitada nende piirkondade majanduslik 
ja sotsiaalne heaolu ning kalandus- ja 
akvakultuuritoodete väärtus;

(a) säilitada nende piirkondade majanduslik 
ja sotsiaalne heaolu ning kalandus- ja 
akvakultuuritoodete väärtus;

(b) säilitada ja luua töökohti 
rannapüügipiirkondades, toetades selleks 
kalandussektoris toimunud muudatuste tõttu 
sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud 
piirkondades pakutavate võimaluste 
mitmekesistamist või majanduslikku ja 
sotsiaalset ümberstruktureerimist;

(b) säilitada ja luua töökohti ranna- ja 
siseveepüügipiirkondades, toetades selleks 
kalandussektoris toimunud muudatuste tõttu 
sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud 
piirkondades pakutavate võimaluste 
mitmekesistamist või majanduslikku ja 
sotsiaalset ümberstruktureerimist;

c) edendada rannakeskkonna kvaliteeti; c) edendada rannakeskkonna kvaliteeti;
d) toetada ja arendada riiklike ja 
riikidevaheliste rannapüügipiirkondade 
vahelist koostööd.

d) toetada ja arendada riiklike ja 
riikidevaheliste ranna- ja 
siseveepüügipiirkondade vahelist koostööd.

3. Iga liikmesriik lisab oma rakenduskavale 
loetelu piirkondadest, mis on fondi jaoks 
abikõlblikud rannapiirkondade säästva 
arengu raames. Kalanduse rannapiirkond, 
milleks on mere või järve kallas või 
kalandusega seotud jõe suudmeala, on 
üldiselt väiksem kui NUTS III territoorium. 
Piirkond peaks olema geograafiliselt, 
okeanograafiliselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt piisavalt ühtne. Piirkond peaks 
olema madala asustustihedusega, 
kalandussektor peaks andma seal tööd 
küllaltki paljudele inimestele, 
püügivõimalused piirkonnas peaksid 
halvenema ning üheski kohaliku 
omavalitsuse üksuses ei tohiks olla üle 100 
000 elaniku.

3. Iga liikmesriik lisab oma rakenduskavale 
loetelu piirkondadest, mis on fondi jaoks 
abikõlblikud ranna- ja 
siseveepüügipiirkondade säästva arengu 
raames. Kalanduse ranna- või 
siseveepiirkond, milleks on mere või järve 
kallas või kalandusega seotud jõe 
suudmeala, on üldiselt väiksem kui NUTS 
III territoorium. Piirkond peaks olema 
geograafiliselt, okeanograafiliselt, 
majanduslikult ja sotsiaalselt piisavalt ühtne. 
Piirkond peaks olema madala 
asustustihedusega, kalandussektor peaks 
andma seal tööd küllaltki paljudele 
inimestele, püügivõimalused piirkonnas 
peaksid halvenema ning üheski kohaliku 
omavalitsuse üksuses ei tohiks olla üle 100 
000 elaniku.

4. Liikmesriik teavitab komisjoni lõikele 3 
vastavatest abikõlblikest piirkondadest.

4. Liikmesriik teavitab komisjoni lõikele 3 
vastavatest abikõlblikest piirkondadest.

Or. en
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Justification

Since the problems of coastal regions are similar to problems of lake regions I suggest that 
the financial support could also apply to the regional development of inland lake regions.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 21
Artikli 42 lõike 3 kolmas lõik

Piirkond peaks olema madala 
asustustihedusega, kalandussektor peaks 
andma seal tööd küllaltki paljudele 
inimestele, püügivõimalused piirkonnas 
peaksid halvenema ning üheski kohaliku 
omavalitsuse üksuses ei tohiks olla üle 100 
000 elaniku.

Piirkond peaks olema madala 
asustustihedusega, kalandussektor peaks 
andma seal tööd küllaltki paljudele 
inimestele ja püügivõimalused piirkonnas 
peaksid halvenema. 

Or. en

Justification

Article 42 concerns the scope of assistance for the sustainable development of coastal fishing 
areas, the key criteria for which are a significant level of employment in the fisheries sector 
and the level of decline of that sector locally. An arbitrary limit on the number of inhabitants 
in a municipality included in an area is not a relevant criterion.

Muudatusettepaneku esitaja: Jan Březina

Muudatusettepanek 22
Artikli 43 lõige 1 

1. Rannapüügipiirkondade säästva arengu 
toetust antakse:

1. Ranna- ja siseveepüügipiirkondade 
säästva arengu toetust antakse:

Or. en

Justification

Since the problems of coastal regions are similar to problems of lake regions I suggest that 
the financial support could also apply to the regional development of inland lake regions.
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Muudatusettepaneku esitaja: Alyn Smith

Muudatusettepanek 23
Artikli 61 lõige 1 

Kokkuleppel korraldusasutusega ja pärast 
konsulteerimist partneritega määrab 
liikmesriik igale rakenduskavale 
järelevalvekomitee. Järelevalvekomitee 
moodustatakse kolme kuu jooksul pärast 
otsuse tegemist rakenduskava heakskiitmise 
kohta.

Kokkuleppel korraldusasutusega ja pärast 
konsulteerimist partneritega määrab 
liikmesriik kooskõlas oma institutsioonilise 
struktuuriga igale rakenduskavale 
järelevalvekomitee. Järelevalvekomitee 
moodustatakse kolme kuu jooksul pärast 
otsuse tegemist rakenduskava heakskiitmise 
kohta.  

Or. en

Justification

The regulation should take into account that in some federal or regionalised Member States 
the competence on fisheries policy is devolved and does not reside exclusively (e.g. the UK) 
or not at all (e.g. Belgium) in the central government.
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