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SUGGESTIONS

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Komission olisi otettava sopimuksen soveltamisen aikana asianmukaisesti huomioon 
seuraavat seikat:

1. EU:n alusten olisi saatava kalastaa vain sellaisia kalavaroja, joiden pyyntiin 
Norsunluurannikolla ei ole valmiuksia (ylijäämäiset kalavarat), eivätkä niiden saaliit 
saisi koskaan ylittää kestävää enimmäistuottoa; paikallisväestön elintarviketurvan 
parantamiseksi sen ravitsemustarve olisi asetettava etusijalle ja otettava huomioon 
paikallisissa purkamisvelvoitteissa;

2. Komission olisi vaadittava Norsunluurannikkoa käyttämään pöytäkirjan mukaista 
rahoitusosuutta alakohtaiseen tukeen kansallisen kalastusalansa ja eritoten 
pienimuotoisen kalastuksen vahvistamiseksi kestävällä tavalla siten, että edistetään 
paikallisten sinisen talouden investointien ja teollisuushankkeiden kysyntää ja luodaan 
paikallisia työpaikkoja;

3. Komission olisi pyrittävä sisällyttämään pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettuun 
monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan tavoitteita, joilla

– edistetään paikallisen ja erityisesti pienimuotoisen kalastuksen ja kalanjalostusalan 
kestävää kehittämistä sekä muita tähän alaan liittyviä paikallisia toimia ja 
kumppanuuksia;

– edistetään naisten ja nuorten roolia pienimuotoisessa kalastuksessa, erityisesti 
sääntelemällä sivusaaliin ja huonompilaatuisen tonnikalan, niin kutsutun virheellisen 
kalan, myyntiä, jotta paikallisille markkinatoimijoille myydään suoraan kohtuullinen 
osuus;

– tehostetaan kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua Norsunluurannikon vesillä 
ottamalla käyttöön johdonmukainen talousvyöhykkeen suojelua koskeva strategia ja 
ehkäistään siten jatkossakin laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja 
sen haitallisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia;

– taataan pöytäkirjan mukaisen alakohtaisen rahoituksen käytön avoimuus, jotta voidaan 
valvoa ja parantaa käyttöasteita ja varmistaa, että sopimuksella saadaan aikaan 
konkreettisia tuloksia paikallisen kalastuksen ja koko paikallisväestön tueksi;

4. Komission olisi tuettava Norsunluurannikkoa sen saamien varojen 
hyödyntämisvalmiuden hallinnoinnissa, jotta voidaan varmistaa niiden optimaalinen 
käyttö ja se, että sopimus tuottaa konkreettista hyötyä paikalliselle kalastukselle ja 
yleensä paikalliselle väestölle;

5. Pöytäkirjan mukaista mahdollisuutta AKT-valtioista lähtöisin olevien merimiesten 
työllistämiseen EU:n aluksilla olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ja etusijalle olisi 
asetettava merimiehet, jotka ovat Norsunluurannikon kansalaisia;
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6. Komission olisi pyrittävä varmistamaan, että pöytäkirjassa ja siihen liitetyssä 
monivuotisessa alakohtaisessa ohjelmassa määrättyjen toimien seurantaa ja arviointia 
noudatetaan, jotta voidaan turvata sopimuksessa vahvistetut kestävät käytännöt, 
työlainsäädäntö ja asianmukaiset työolot sekä ihmisoikeuksien suoja. Komission olisi 
toimitettava parlamentille ja neuvostolle vuosittainen kertomus avoimuuden 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että Norsunluurannikon kalastuksen alakohtaiseen 
tukeen suunnatut varat tosiasiallisesti käytetään aiottuun tarkoitukseen. Komission 
kertomuksessa olisi myös huomioitava alueellinen ulottuvuus, jotta voitaisiin arvioida 
EU:n alueella tekemiä kalastussopimuksia ja niiden vaikutusta Norsunluurannikon 
kanssa tehtyyn kalastussopimukseen.
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