
AM\561854FI.doc PE 355.769v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aluekehitysvaliokunta

1.4.2005 PE 355.769v01-00

TARKISTUKSET 4-23

Lausuntoluonnos (PE 355.769v01-00)
Jim Higgins
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Ehdotus asetukseksi (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 4
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yhteisen kalastuspolitiikan kestävää 
kehitystä koskeva osio on sisältynyt 
rakennerahastojen sääntöihin vuodesta 1993 
alkaen. Sen täytäntöönpanoa olisi jatkettava 
osana kestävää kehitystä myös Euroopan 
kalatalousrahaston avulla.

(5) Yhteisen kalastuspolitiikan kestävää 
kehitystä koskeva osio on sisältynyt 
rakennerahastojen sääntöihin vuodesta 1993 
alkaen. Sen täytäntöönpanoa olisi jatkettava 
osana kestävää kehitystä myös Euroopan 
kalatalousrahaston avulla ja sen olisi 
perustuttava ajatukseen, jonka mukaan 
meri muodostaa alueellisen edun kalastusta 
harjoittaville alueille ja näin ollen 
rannikkoalueiden monipuolistamista olisi 
pidettävä kalastuksen lisänä eikä 
vaihtoehtona sille.

Or. en
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Perustelu

Meri muodostaa alueellisen edun kalastusta harjoittaville alueille. Kalastusta on lakattava 
pitämästä kuolevana alana. Kalastus voi olla täysin kestävää. Kannatan rannikkoalueiden 
monipuolistamista – monipuolinen talous on ainoastaan myönteinen asia – mutta 
monipuolistamista on pidettävä kalastuksen lisänä eikä sen vaihtoehtona.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Yhteisön toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai 
avustavia, ja mahdollisimman suuren 
lisäarvon saamiseksi kumppanuutta olisi 
tehostettava. Tämä koskee alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia sekä muita 
toimivaltaisia viranomaisia, 
ympäristöasioista sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä muut 
toimivaltaiset elimet mukaan luettuina. 
Asianomaisten yhteistyökumppaneiden olisi 
osallistuttava tukitoimien valmisteluun, 
seurantaan ja arviointiin.

(10) Yhteisön toimien olisi oltava 
jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai 
avustavia, ja mahdollisimman suuren 
lisäarvon saamiseksi kumppanuutta olisi 
tehostettava. Tämä koskee alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia sekä muita 
toimivaltaisia viranomaisia, 
ympäristöasioista sekä syrjimättömyydestä,
kuten miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämisestä, vastaavat viranomaiset, 
talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet sekä muut 
toimivaltaiset elimet mukaan luettuina. 
Asianomaisten yhteistyökumppaneiden olisi 
osallistuttava tukitoimien valmisteluun, 
seurantaan ja arviointiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 6
1 artikla

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
kalatalousrahasto, jäljempänä 
’kalatalousrahasto’, ja määritellään puitteet 
kalatalousalan ja kalastusta harjoittavien 
rannikkoalueiden kestävään kehitykseen 
tähtäävälle yhteisön tuelle.

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
kalatalousrahasto, jäljempänä 
’kalatalousrahasto’, ja määritellään puitteet 
kalatalousalan, vesiviljelyn ja kalastusta 
harjoittavien rannikkoalueiden kestävään 
kehitykseen tähtäävälle yhteisön tuelle.

Or. en
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Perustelu

Ehdotan, että EY:n taloudellinen tuki kattaisi myös vesiviljelyn, mikä on tärkeää vesialueiden 
menestyksekkään hallinnoinnin kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 7
3 artiklan b ja c kohta

(b) ’kalastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio 
katsoo työskentelevän päätoimisesti
kalastusta harjoittavalla kalastusaluksella;

(b) ’kalastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio 
katsoo työskentelevän kalastusta 
harjoittavalla kalastusaluksella;

(c) ’kalatalousalalla työskentelevällä 
henkilöllä’ henkilöä, joka työskentelee 
päätoimisesti a alakohdassa määritellyllä 
kalatalousalalla;

(c) ’kalatalousalalla työskentelevällä 
henkilöllä’ henkilöä, joka työskentelee 
a alakohdassa määritellyllä kalatalousalalla;

Or. en

Perustelu

Taloudellisen tuen myöntämistä ei tulisi rajata yksinomaan kalastusta päätoimisesti 
harjoittaviin. On lukuisia pk-yrityksiä, joissa harjoitetaan kalastuksen lisäksi muita 
ammatteja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 8
4 artiklan f a kohta (uusi)

(f a) edistämään vesiviljelyä ja 
sisävesikalastusta.

Or. en

Perustelu

Ehdotan, että EY:n taloudellinen tuki kattaisi myös vesiviljelyn, mikä on tärkeää vesialueiden 
menestyksekkään hallinnoinnin kannalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 9
6 artiklan 2 ja 3 kohta

2. Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat, että 
kalatalousrahaston tuki on yhteisön toimien, 
politiikkojen ja ensisijaisten tavoitteiden 
mukaista.

2. Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat 
institutionaalisen rakenteensa mukaan, että 
kalatalousrahaston tuki on yhteisön toimien, 
politiikkojen ja ensisijaisten tavoitteiden 
mukaista.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kalatalousrahastosta rahoitettavat toimet 
ovat perustamissopimuksen ja sen nojalla 
annettujen säädösten sekä erityisesti 
kilpailusääntöihin, julkisten sopimusten 
myöntämiseen ja ympäristön suojeluun ja 
parantamiseen liittyvien yhteisön 
politiikkojen ja toimien mukaisia.

3. Jäsenvaltiot huolehtivat 
institutionaalisen rakenteensa mukaan, että 
kalatalousrahastosta rahoitettavat toimet 
ovat perustamissopimuksen ja sen nojalla 
annettujen säädösten sekä erityisesti 
kilpailusääntöihin, julkisten sopimusten 
myöntämiseen ja ympäristön suojeluun ja 
parantamiseen liittyvien yhteisön 
politiikkojen ja toimien mukaisia.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon, että joissakin liittovaltio- tai alueellisen rakenteen 
omaavissa jäsenvaltioissa kalataloutta koskeva toimivalta on delegoitu eikä se kuulu 
yksinomaan (esim. Yhdistynyt kuningaskunta) tai ollenkaan (esim. Belgia) keskushallinnolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 10
8 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltion on nimettävä kansalliselta, 
alueelliselta ja paikalliselta tasolta sekä 
talouselämän edustajien ja 
työmarkkinaosapuolten tai muiden piirien 
joukosta edustavimmat kumppanit, 
jäljempänä ’kumppanit’. Jäsenvaltion on 
huolehdittava kaikkien asianomaisten 
tahojen laajasta ja tehokkaasta 
osallistumisesta kansallisten sääntöjen ja 
käytänteiden mukaisesti ja otettava 
huomioon tarve edistää miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa sekä kestävää kehitystä 
ottamalla mukaan ympäristön suojelua ja 

2. Jäsenvaltion on institutionaalisen 
rakenteensa mukaan nimettävä 
kansalliselta, alueelliselta ja paikalliselta 
tasolta sekä talouselämän edustajien ja 
työmarkkinaosapuolten tai muiden piirien 
joukosta edustavimmat kumppanit, 
jäljempänä ’kumppanit’. Jäsenvaltion on 
institutionaalisen rakenteensa mukaan
huolehdittava kaikkien asianomaisten 
tahojen laajasta ja tehokkaasta 
osallistumisesta kansallisten sääntöjen ja 
käytänteiden mukaisesti ja otettava 
huomioon tarve edistää miesten ja naisten 
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parantamista koskevat vaatimukset. välistä tasa-arvoa sekä kestävää kehitystä 
ottamalla mukaan ympäristön suojelua ja 
parantamista koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon, että joissakin liittovaltio- tai alueellisen rakenteen 
omaavissa jäsenvaltioissa kalataloutta koskeva toimivalta on delegoitu eikä se kuulu 
yksinomaan (esim. Yhdistynyt kuningaskunta) tai ollenkaan (esim. Belgia) keskushallinnolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 11
9 artiklan 1 kohta

1. Toimenpideohjelmien täytäntöönpano 
kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Niiden on 
kannettava tämä vastuunsa tässä asetuksessa 
säädettyjen hallinto- ja valvontavaatimusten 
mukaisesti aiheellisella aluetasolla.

1. Toimenpideohjelmien täytäntöönpano 
kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle niiden 
institutionaalisen rakenteen mukaan. 
Niiden on kannettava tämä vastuunsa tässä 
asetuksessa säädettyjen hallinto- ja 
valvontavaatimusten mukaisesti aiheellisella 
aluetasolla.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon, että joissakin liittovaltio- tai alueellisen rakenteen 
omaavissa jäsenvaltioissa kalataloutta koskeva toimivalta on delegoitu eikä se kuulu 
yksinomaan (esim. Yhdistynyt kuningaskunta) tai ollenkaan (esim. Belgia) keskushallinnolle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 12
15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kalatalousalan kansallinen 
strategiasuunnitelma kolmen kuukauden 
kuluessa strategisten suuntaviivojen 
hyväksymisestä ja ennen 
toimenpideohjelmien esittämistä.

1. Jäsenvaltioiden on institutionaalisen 
rakenteensa mukaan vahvistettava 
kalatalousalan kansallinen 
strategiasuunnitelma kolmen kuukauden 
kuluessa strategisten suuntaviivojen 
hyväksymisestä ja ennen 
toimenpideohjelmien esittämistä.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon, että joissakin liittovaltio- tai alueellisen rakenteen 
omaavissa jäsenvaltioissa kalataloutta koskeva toimivalta on delegoitu eikä se kuulu 
yksinomaan (esim. Yhdistynyt kuningaskunta) tai ollenkaan (esim. Belgia) keskushallinnolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 13
15 artiklan 4 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) riittävien rahoitustakuiden saaminen 
Natura 2000 -kohteille. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 14
20 artiklan 1 kohta

1. Jokaisen jäsenvaltion on kumppaneita 
perusteellisesti kuultuaan laadittava 
toimenpideohjelma kansallisella tasolla. Se 
on toimitettava komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
hyväksynyt kansallisen 
strategiasuunnitelmansa.

1. Jokaisen jäsenvaltion on kumppaneita 
perusteellisesti kuultuaan laadittava 
institutionaalisen rakenteensa mukaan 
toimenpideohjelma kansallisella tasolla. Se 
on toimitettava komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
hyväksynyt kansallisen 
strategiasuunnitelmansa.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon, että joissakin liittovaltio- tai alueellisen rakenteen 
omaavissa jäsenvaltioissa kalataloutta koskeva toimivalta on delegoitu eikä se kuulu 
yksinomaan (esim. Yhdistynyt kuningaskunta) tai ollenkaan (esim. Belgia) keskushallinnolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 15
30 artiklan 2 kohta

2. Investointitukea myönnetään ainoastaan 
mikroyrityksille ja pienille yrityksille.

2. Investointitukea myönnetään ainoastaan 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille.

Or. en

Perustelu

Koska monilla keskisuurilla kalastusalan yrityksillä on vaikeuksia ratkaista taloudellisia 
ongelmiaan, ehdotan, että myös niillä olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 16
33 artiklan 1 kohta

1. Kalatalousrahastosta voidaan tukea 
kansallisiin strategiasuunnitelmiin 
sisältyvien erityisstrategioiden osana 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden suoraan 
ihmisravinnoksi jalostamista sekä kaupan 
pitämistä koskevia investointeja. Tukea 
myönnetään ainoastaan mikroyrityksille ja 
pienille yrityksille.

1. Kalatalousrahastosta voidaan tukea 
kansallisiin strategiasuunnitelmiin 
sisältyvien erityisstrategioiden osana 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden suoraan 
ihmisravinnoksi jalostamista sekä kaupan 
pitämistä koskevia investointeja. Tukea 
myönnetään ainoastaan mikroyrityksille ja 
pienille ja keskisuurille yrityksille.

Or. en

Perustelu

Koska monilla keskisuurilla kalastusalan yrityksillä on vaikeuksia ratkaista taloudellisia 
ongelmiaan, ehdotan, että myös niillä olisi mahdollisuus saada taloudellista tukea. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 17
34 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentäminen;

(c) haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentäminen, lietteenpoisto mukaan 
lukien;

Or. cs

Perustelu

Monilla kala-altailla on tukkeutumisongelmia, jotka aiheutuvat lähinnä ympäröivästä 
maataloudesta peräisin olevista kelluvista aineista ja biojätteestä. Kala-altaiden liettyminen 
ei näin ollen yleensä aiheudu kalantuottajien toiminnasta. Lisäksi liettymisellä on kielteinen 
vaikutus kalantuotantoon. Koska lietteenpoisto on kallista, mielestäni on välttämätöntä, että 
rahastosta myönnetään taloudellista tukea myös tätä tarkoitusta varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 18
34 artiklan 2 kohdan f alakohta

(f) pääasiassa paikallisen laivaston 
purkamista saaliista peräisin olevien 
tuotteiden kaupan pitäminen.

(f) pääasiassa paikallisen laivaston 
purkamista saaliista ja vesiviljelystä peräisin 
olevien tuotteiden kaupan pitäminen.

Or. en

Perustelu

Ehdotan, että EY:n taloudellinen tuki kattaisi myös vesiviljelyn, mikä on tärkeää vesialueiden 
menestyksekkään hallinnoinnin kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 19
37 artiklan 1 kohta

1. Kalatalousrahastosta voidaan tukea 
yhteisen edun mukaisia toimia, joilla 
pyritään suojelemaan ja kehittämään 
vesieläimistöä, ei kuitenkaan suoria 
istutuksia. Toimien on edistettävä 
vesiympäristön parantamista.

1. Kalatalousrahastosta voidaan tukea 
yhteisen edun mukaisia toimia, joilla 
pyritään suojelemaan ja kehittämään 
vesieläimistöä, ei kuitenkaan suoria 
istutuksia, lukuun ottamatta sisävesi-
istutuksia, joiden tarkoituksena on 
vaelluskalakantojen palauttaminen tai 
tukeminen. Toimien on edistettävä 
vesiympäristön parantamista.

Or. en

Perustelu

Vaelluskalakantojen, kuten lohien, palauttaminen ei koostu ainoastaan sisävesiverkoston 
puhtauden suojelemisesta, vaan myös suorasta palauttamisesta. Suorat palauttamistoimet 
ovat välttämättömiä vaelluskalojen säilymiselle.



PE 355.769v01-00 10/12 AM\561854FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 20
42 artikla

1. Kalatalousrahastosta myönnetään muita 
yhteisön välineitä täydentävää tukea 
kestävän kehityksen edistämiseen ja 
elämänlaadun parantamiseen kalastusta 
harjoittavilla rannikkoalueilla, jotka ovat 
tukikelpoisia osana yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteiden 
toteuttamiseen tähtäävää kokonaisstrategiaa, 
ottaen erityisesti huomioon strategian 
soveltamisen sosioekonomiset seuraukset.

1. Kalatalousrahastosta myönnetään muita 
yhteisön välineitä täydentävää tukea 
kestävän kehityksen edistämiseen ja 
elämänlaadun parantamiseen kalastusta 
harjoittavilla rannikko- ja sisävesialueilla, 
jotka ovat tukikelpoisia osana yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteiden 
toteuttamiseen tähtäävää kokonaisstrategiaa, 
ottaen erityisesti huomioon strategian 
soveltamisen sosioekonomiset seuraukset.

2. Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden
kestävään kehitykseen tähtäävillä 
toimenpiteillä on pyrittävä:

2. Kalastusta harjoittavien rannikko- ja 
sisävesialueiden kestävään kehitykseen 
tähtäävillä toimenpiteillä on pyrittävä:

(a) ylläpitämään näiden alueiden 
taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ja 
edistämään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
arvostusta;

(a) ylläpitämään näiden alueiden 
taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ja 
edistämään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
arvostusta;

(b) ylläpitämään ja kehittämään työllisyyttä 
kalastusta harjoittavilla rannikkoalueilla
tukemalla kalatalousalan muutosten vuoksi 
sosioekonomisiin vaikeuksiin joutuneiden 
alueiden elinkeinoelämän monipuolistamista 
tai taloudellista ja sosiaalista 
rakennemuutosta;

(b) ylläpitämään ja kehittämään työllisyyttä 
kalastusta harjoittavilla rannikko- ja 
sisävesialueilla tukemalla kalatalousalan 
muutosten vuoksi sosioekonomisiin 
vaikeuksiin joutuneiden alueiden 
elinkeinoelämän monipuolistamista tai 
taloudellista ja sosiaalista rakennemuutosta;

(c) parantamaan rannikkoalueiden 
ympäristön tilaa;

(c) parantamaan rannikkoalueiden 
ympäristön tilaa;

(d) tukemaan ja edistämään yhteistyötä 
yhden tai useamman valtion alueella 
sijaitsevien kalastusta harjoittavien 
rannikkoalueiden välillä.

(d) tukemaan ja edistämään yhteistyötä 
yhden tai useamman valtion alueella 
sijaitsevien kalastusta harjoittavien 
rannikko- ja sisävesialueiden välillä.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
toimenpideohjelmaansa luettelo alueista, 
jotka ovat kelpoisia saamaan tukea 
kalatalousrahastosta rannikkoalueiden
kestävään kehitykseen.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
toimenpideohjelmaansa luettelo alueista, 
jotka ovat kelpoisia saamaan tukea 
kalatalousrahastosta rannikko- ja 
sisävesialueiden kestävään kehitykseen.

Kalastusta harjoittavat rannikkoalueet ovat 
yleensä pienempiä kuin NUTS III –tason 
alueet, ja niihin kuuluu meren tai järven 
rantaa taikka jokisuistoa, jotka liittyvät 
kalastukseen. Alueen on oltava kohtuullisen 

Kalastusta harjoittavat rannikko- ja 
sisävesialueet ovat yleensä pienempiä kuin 
NUTS III –tason alueet, ja niihin kuuluu 
meren tai järven rantaa taikka jokisuistoa, 
jotka liittyvät kalastukseen. Alueen on oltava 
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yhtenäinen niin maantieteelliseltä ja 
vesistölliseltä kuin taloudelliselta ja 
sosiaaliseltakin kannalta.

kohtuullisen yhtenäinen niin 
maantieteelliseltä ja vesistölliseltä kuin 
taloudelliselta ja sosiaaliseltakin kannalta.

Alueen on oltava harvaan asuttu, 
kalatalousalan työpaikkojen osuuden on 
oltava huomattava, kalastuselinkeinon on 
oltava taantumassa eikä yli 
100 000 asukkaan kuntia hyväksytä.

Alueen on oltava harvaan asuttu, 
kalatalousalan työpaikkojen osuuden on 
oltava huomattava, kalastuselinkeinon on 
oltava taantumassa eikä yli 
100 000 asukkaan kuntia hyväksytä.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedoksi alueet, jotka ovat tukikelpoisia 
3 kohdan nojalla.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedoksi alueet, jotka ovat tukikelpoisia 
3 kohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Koska rannikkoalueiden ongelmat ovat samantyyppisiä kuin järvialueiden ongelmat, ehdotan, 
että taloudellista tukea myönnettäisiin myös sisämaan järvialueiden aluekehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 21
42 artiklan 3 kohdan 3 alakohta

Alueen on oltava harvaan asuttu, 
kalatalousalan työpaikkojen osuuden on 
oltava huomattava, kalastuselinkeinon on 
oltava taantumassa eikä yli 
100 000 asukkaan kuntia hyväksytä.

Alueen on oltava harvaan asuttu, 
kalatalousalan työpaikkojen osuuden on 
oltava huomattava ja kalastuselinkeinon on 
oltava taantumassa.

Or. en

Perustelu

42 artikla koskee kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävän kehityksen tuen 
soveltamisalaa. Tuen tärkein kriteeri on kalatalousalan työpaikkojen huomattava osuus ja 
kalastuselinkeinon paikallinen taantumisaste. Kunnan asukkaiden lukumäärää koskeva 
keinotekoinen rajoittaminen ei ole relevantti kriteeri.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 22
43 artiklan 1 kohta

1. Tukea kalastusta harjoittavien 
rannikkoalueiden kestävään kehitykseen 
voidaan myöntää:

1. Tukea kalastusta harjoittavien rannikko-
ja sisävesialueiden kestävään kehitykseen 
voidaan myöntää:

Or. en

Perustelu

Koska rannikkoalueiden ongelmat ovat samantyyppisiä kuin järvialueiden ongelmat, ehdotan, 
että taloudellista tukea myönnettäisiin myös sisämaan järvialueiden aluekehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 23
61 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltion on perustettava kutakin 
toimenpideohjelmaa varten seurantakomitea 
yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen 
kanssa ja kumppaneita kuultuaan. 
Seurantakomitea on perustettava kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
toimenpideohjelman hyväksymispäätös on 
tehty.

Jäsenvaltion on institutionaalisen 
rakenteensa mukaisesti perustettava kutakin 
toimenpideohjelmaa varten seurantakomitea 
yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen 
kanssa ja kumppaneita kuultuaan. 
Seurantakomitea on perustettava kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
toimenpideohjelman hyväksymispäätös on 
tehty.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon, että joissakin liittovaltio- tai alueellisen rakenteen 
omaavissa jäsenvaltioissa kalataloutta koskeva toimivalta on delegoitu eikä se kuulu 
yksinomaan (esim. Yhdistynyt kuningaskunta) tai ollenkaan (esim. Belgia) keskushallinnolle.
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