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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

Euroopa Komisjon peaks kõnealuse lepingu rakendamisel võtma asjakohasel viisil arvesse 
järgmisi punkte:

1. ELi laevade juurdepääs peaks hõlmama vaid selliseid kalavarusid, mille 
väljapüüdmiseks ei jätku Côte d’Ivoire’il püügivõimsust (lubatud kogupüügi ülejääk), 
ega tohiks kunagi ületada maksimaalset jätkusuutlikku saagikust; toiduga kindlustatuse 
tagamiseks tuleks esikohale seada kohaliku elanikkonna toitumisvajadused, mis peaks 
kajastuma kohalikes lossimiskohustustes;

2. komisjon peaks nõudma, et Côte d’Ivoire’i Vabariik kasutaks riikliku kalandussektori, 
eelkõige väikesemahulise kalapüügi jätkusuutlikuks tugevdamiseks protokolli põhjal 
valdkondlikuks toetuseks eraldatavat rahalist toetust, ergutades nõudlust sinise 
majanduse kohalike investeeringute ja tööstusprojektide järele ja luues kohalikke 
töökohti;

3. komisjon peaks püüdma lisada mitmeaastasesse valdkondlikku programmi protokolli 
artiklis 4 sätestatud eesmärgid, millega:

– edendatakse kohaliku, ja eelkõige väikesemahulise kalapüügi ja kalatöötlemise sektori 
jätkusuutlikku arengut ning muid selle sektoriga seotud kohalikke tegevusi ja 
partnerlusi;

– edendatakse naiste ja noorte rolli väikesemahulises kalapüügis, eelkõige reguleerides 
kaaspüüki ja madalama kvaliteediga tuunikala ehk nn vale kala müüki, nii et 
kohalikele turuosalistele müüakse otse õiglane osa; 

– tugevdatakse kalanduse seiret, kontrolli ja järelevalvet Côte d’Ivoire’i vetes, luues 
selleks ühtse majandusvööndi kaitse strateegia ning hoida sellega veelgi paremini ära 
ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki ning selle kahjulikku 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju;

– tagatakse protokolli alusel toimuva valdkondliku rahastamise kasutamise läbipaistvus, 
et jälgida ja parandada kasutusmäärasid ning tagada, et lepinguga kaasnevad 
käegakatsutavad tulemused kohaliku kalanduse ja kohaliku elanikkonna toetamisel 
üldiselt;

4. komisjon peaks toetama Côte d’Ivoire’i Vabariiki saadud vahendite kasutamise 
suutlikkuse haldamisel, et tagada nende optimaalne kasutamine ning et leping annaks 
konkreetseid tulemusi kohaliku kalapüügi ja kohaliku elanikkonna jaoks üldiselt;

5. protokollis AKV riikidest pärit meremeestele ette nähtud töövõimalused ELi aluste 
pardal tuleks täielikult ära kasutada, seades esikohale Côte d’Ivoire’i meremehed;

6. komisjon peaks püüdma tagada, et protokollis ja sellele järgnevas mitmeaastases 
valdkondlikus programmis sätestatud tegevuste järelevalvet ja hindamist järgitakse, et 
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kaitsta jätkusuutlikke tavasid, tööõigust ja inimväärseid töötingimusi ning lepingus 
sätestatud inimõiguste kaitset; parlamendile ja nõukogule tuleks esitada aastaaruanne, et 
soodustada läbipaistvust ja tagada, et Côte d’Ivoire’i kalanduspoliitika toetamiseks 
ettenähtud eelarvet kasutatakse tõepoolest selleks otstarbeks; aruande koostamisel 
tuleks arvesse võtta ka piirkondlikke aspekte, et toonitada ELi poolt kõnealuses 
piirkonnas sõlmitud kalanduslepingute mõju ja nende mõju kalanduskokkuleppele Côte 
d’Ivoire’iga.



AD\1170752ET.docx 5/6 PE629.615v02-00

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane 
partnerlusleping (2018–2024)

Viited 2018/0267M(NLE)

Vastutav komisjon PECH

Arvamuse esitajad
       Istungil teada andmise kuupäev

DEVE
25.10.2018

Raportöör
       Nimetamise kuupäev

Eleni Theocharous
19.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 20.11.2018

Vastuvõtmise kuupäev 13.12.2018

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

14
0
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 
Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, 
Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, 
Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Frank Engel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 200 lg 2)

Miguel Urbán Crespo



PE629.615v02-00 6/6 AD\1170752ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

14 +

ALDE Mirja Vehkaperä

ECR Eleni Theocharous

EFDD Ignazio Corrao

ENF Jean-Luc Schaffhauser

PPE Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Elly Schlein

VERTS/ALE Maria Heubuch

0 –

2 0

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

PPE Joachim Zeller

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


	1170752ET.docx

