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Tarkistus 1
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kestävissä kalastussopimuksissa 
kunnioitetaan tärkeitä ja 
perustavanlaatuisia 
ihmisoikeusnäkökulmia sekä demokratian 
perusperiaatteita Cotonoun sopimuksen 
9 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on ilahtunut siitä, että komissio on 
sitoutunut ottamaan käyttöön kestävien 
kalastussopimusten uuden sukupolven, 
jolla edistetään luonnonvarojen 
säilyttämistä, ympäristön kestävyyttä, 
hyvää hallintaa ja alakohtaisen tuen 
tehokkuutta kumppanimaissa ehdollisuutta 
tiukentamalla;

3. toteaa, että komissio on sitoutunut 
ottamaan käyttöön kestävien 
kalastussopimusten uuden sukupolven, 
jolla edistetään luonnonvarojen 
säilyttämistä, ympäristön kestävyyttä, 
hyvää hallintaa ja alakohtaisen tuen 
tehokkuutta kumppanimaissa ehdollisuutta 
tiukentamalla;

Or. nl

Tarkistus 3
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toistaa aavanmeren ja pitkän matkan 
laivastojen neuvoa-antavan toimikunnan
(Long-distance Regional Advisory 
Committee, LDRAC) esittämän pyynnön, 
jonka mukaan EU:n pitkän matkan 
laivastojen pyyntioikeuksia koskevat 
kustannukset – joista vastaa varustaja ja 
jotka perustuvat oikeudenmukaiseen 
prosenttiosuuteen saaliin arvosta – on 
pidettävä erillään kehitysapuun 
tarkoitetuista vastineista ja kehitysavun 
yhteydessä on tunnustettava kalastusalan 
merkitys köyhyyden torjunnassa;

Or. fr

Tarkistus 4
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että EU:n ja kehitysmaiden solmimat 
julkista kehitysapua koskevat sopimukset 
perustuvat todelliseen kumppanuuteen 
siten, että kalavarojen pyyntimaksut 
vastaavat oikeudenmukaisesti kalavarojen 
todellista arvoa ja että sopimuksissa 
pyritään turvamaan kestävästi 
kehitysmaiden kalavarat, ekosysteemit ja 
merialueiden biologinen 
monimuotoisuus;

Or. fr

Tarkistus 5
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva
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Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että julkista kehitysapua 
koskevissa sopimuksissa olisi määrättävä 
eurooppalaisten laivastojen oikeudesta 
kalastaa kehitysmaiden vesillä vain sillä 
perusteella, että kalavarat ovat 
suuremmat kuin mitä paikalliset laivastot 
pystyvät pyytämään; paikallisesti pyydetty 
saalis on ymmärrettävä tässä yhteydessä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 70 artiklassa 
annetun määritelmän mukaisesti, eli se 
kattaa myös maantieteellisesti 
epäedullisessa asemassa olevien 
valtioiden oikeuden hyödyntää samalla 
alueella tai sen osassa sijaitsevien 
rantavaltioiden talousvyöhykkeiden 
luonnonvaroja;

Or. fr

Tarkistus 6
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa yhteisten tutkijaryhmien 
merkitystä, koska noiden ryhmien 
tehtävänä on antaa kalavarojen tilasta 
tieteellisiä lausuntoja parhaiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella; vaatii, että 
näille ryhmille varmistetaan 
asianmukainen rahoitus sekä 
asianmukaiset tekniset ja inhimilliset 
voimavarat, jotta ne voisivat hoitaa 
tehtävänsä ja tehdä tiivistä yhteistyötä 
alueellisten kalastusjärjestöjen kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 7
Isabella Lövin, Kriton Arsenis, Nirj Deva, Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, mukaan 
lukien pienyritysten ja pienimuotoisen
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä tukemalla erityisesti 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen 
liittyvää toimintaa;

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin investointeja ja 
kehittämistä ottaen huomioon erityisesti 
pienten kalastusyhteisöjen tarpeet ja 
varmistetaan, että investoinnit eivät lisää 
liikakalastusta tai kilpailua sellaisten 
paikallisten yhteisöjen kanssa, joiden 
toimeentulo on riippuvainen 
kalastustoiminnasta;

Or. en

Tarkistus 8
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, mukaan lukien 
pienyritysten ja pienimuotoisen 
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä tukemalla erityisesti 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvää 
toimintaa;

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, mukaan lukien 
pienyritysten ja pienimuotoisen 
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä paikallisten merimiesten 
työllistymisen ja saaliiden purkamisen 
myötä sekä tukemalla erityisesti
jalostusteollisuuden ja kaupan pitämiseen 
liittyvän toiminnan kehitystä;
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Or. en

Tarkistus 9
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, mukaan 
lukien pienyritysten ja pienimuotoisen 
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä tukemalla erityisesti 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvää 
toimintaa;

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, ennen kaikkea 
pienyritysten ja pienimuotoisen 
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä tukemalla erityisesti 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvää 
toimintaa;

Or. de

Tarkistus 10
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kehitysmaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, mukaan lukien 
pienyritysten ja pienimuotoisen 
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä tukemalla erityisesti 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvää 
toimintaa;

4. toivoo, että kestävissä 
kalastussopimuksissa edistetään 
kumppanimaiden integroimista 
maailmantalouteen sekä kannustetaan 
paikallisen yksityissektorin, mukaan lukien 
pienyritysten ja pienimuotoisen 
kalastustoiminnan, investointeja ja 
kehittämistä tukemalla erityisesti 
jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvää 
toimintaa;

Or. nl
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Tarkistus 11
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kestävissä kalastussopimuksissa 
alakohtaiselle tuelle varatulla rahoituksella 
lujitetaan Euroopan unionin
kehitysyhteistyön tavoitteita ja että se on 
yhdenmukaista allekirjoittajana olevan 
kehitysmaan kansallisen suunnitelman 
kanssa; pyytää, että kyseisellä 
rahoituksella ei korvattaisi kalastusalan 
yhteistyötä, josta on määrätty muissa 
sopimuksissa tai yhteistyövälineissä, vaan 
että sen avulla täydennettäisiin yhteistyötä 
johdonmukaisella tavalla;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kestävissä kalastussopimuksissa 
alakohtaiselle tuelle varatulla rahoituksella 
lujitetaan Euroopan unionin
jäsenvaltioiden tavoitteita ja että se on 
yhdenmukaista allekirjoittajana olevan 
kehitysmaan kansallisen suunnitelman 
kanssa;

Or. nl

Tarkistus 12
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kestävissä kalastussopimuksissa 
alakohtaiselle tuelle varatulla 
rahoituksella lujitetaan Euroopan unionin 
kehitysyhteistyön tavoitteita ja että se on 
yhdenmukaista allekirjoittajana olevan 
kehitysmaan kansallisen suunnitelman 
kanssa; pyytää, että kyseisellä rahoituksella 
ei korvattaisi kalastusalan yhteistyötä, josta 
on määrätty muissa sopimuksissa tai 
yhteistyövälineissä, vaan että sen avulla 

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kestävissä kalastussopimuksissa 
alakohtaiselle tuelle varattu rahoitus
kohdennetaan tukemaan kolmansien 
maiden hallinnollista ja tieteellistä 
suorituskykyä ja että sillä lujitetaan 
Euroopan unionin kehitysyhteistyön 
tavoitteita ja että se on yhdenmukaista 
allekirjoittajana olevan kehitysmaan 
kansallisen suunnitelman kanssa; pyytää, 
että kyseisellä rahoituksella ei korvattaisi 
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täydennettäisiin yhteistyötä 
johdonmukaisella tavalla;

kalastusalan yhteistyötä, josta on määrätty 
muissa sopimuksissa tai 
yhteistyövälineissä, vaan että sen avulla 
täydennettäisiin yhteistyötä 
johdonmukaisella, avoimella, tehokkaalla 
ja paremmin kohdennetulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 13
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kestävissä kalastussopimuksissa 
alakohtaiselle tuelle varatulla rahoituksella 
lujitetaan Euroopan unionin 
kehitysyhteistyön tavoitteita ja että se on 
yhdenmukaista allekirjoittajana olevan 
kehitysmaan kansallisen suunnitelman 
kanssa; pyytää, että kyseisellä rahoituksella 
ei korvattaisi kalastusalan yhteistyötä, josta 
on määrätty muissa sopimuksissa tai 
yhteistyövälineissä, vaan että sen avulla 
täydennettäisiin yhteistyötä 
johdonmukaisella tavalla; 

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kestävissä kalastussopimuksissa 
alakohtaiselle tuelle varatulla rahoituksella 
lujitetaan Euroopan unionin 
kehitysyhteistyön tavoitteita ja että se on 
yhdenmukaista allekirjoittajana olevan 
kehitysmaan kansallisen suunnitelman 
kanssa; pyytää, että kyseisellä rahoituksella 
ei korvattaisi kalastusalan yhteistyötä, josta 
on määrätty muissa sopimuksissa tai 
yhteistyövälineissä, vaan että sen avulla 
täydennettäisiin yhteistyötä 
johdonmukaisella tavalla; kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä 
varmistamaan, että erityisesti pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä tuetaan;

Or. de

Tarkistus 14
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tekemään 
kumppanimaiden kanssa sopimuksia vain 
sillä nimenomaisella ehdolla, että EU:n 
jäsenvaltiot hyötyvät kyseisestä 
sopimuksesta ja ettei niille koidu missään 
tapauksessa taloudellisia tappioita;

Or. nl

Tarkistus 15
Maurice Ponga, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Nirj Deva

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
tuleviin julkista kehitysapua koskeviin 
sopimuksiin hallintotapaa koskevan 
lausekkeen, jossa tunnustetaan 
kehitysmaiden oikeus kehittää kestävää 
paikallista kalastusta sekä huomioidaan 
hyvän hallinnon, avoimuuden ja 
lahjonnan vastaisen toiminnan 
periaatteet;

Or. fr

Tarkistus 16
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tekemään 
sopimuksia vain sellaisten maiden kanssa, 
joissa ihmisoikeuksia kunnioitetaan 
ehdottomasti, joiden oikeusjärjestys 
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vastaa yleisesti kansainvälisesti tunnettua 
lakia ja joissa toimitaan demokraattisten 
hallintoperiaatteiden mukaisesti;

Or. nl

Tarkistus 17
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. palauttaa mieliin julkisen 
kehitysavun asianmukaisesta 
täytäntöönpanosta vastaavien 
sekakomiteoiden merkityksen ja kehottaa 
ottamaan komiteoihin mukaan 
kalastusalan toimijoita ja parlamenttien 
jäseniä sekä kehitysmaista että EU:sta, 
jotta julkisen kehitysavun avoimutta 
voitaisiin lisätä ja sen yhteydessä 
voitaisiin edistää hyvää hallintotapaa;

Or. fr

Tarkistus 18
Maurice Ponga, Isabella Lövin, Charles Goerens, Kriton Arsenis, Nirj Deva

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota rohkaisemaan 
kolmansia maita edustavia 
kumppanimaita keräämään – jos niin ei 
ole vielä tehty – ja julkaisemaan kaikki 
oleelliset tiedot vesialueillaan 
tapahtuvasta kalastustoiminnasta;

Or. fr
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Tarkistus 19
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota varaamaan 
enemmän rahoitusta kalastuksen 
hallinnan alueellisille organisaatioille, 
koska niillä on keskeinen rooli taistelussa 
luvatonta, ilmoittamatonta ja 
säännöstelemätöntä kalastusta vastaan;

Or. lt

Tarkistus 20
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota pitämään 
vaikutustenarviointia pohjana 
sopimuksen mahdolliselle uudistamiselle 
ja /tai pidentämiselle ja pidättäytymään 
sopimuksen pidentämisestä, jos arviointi 
on kielteinen.

Or. nl

Tarkistus 21
Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa tarvetta varmistaa EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja YKP:n 
poliittinen johdonmukaisuus ja 
täydellinen yhdenmukaisuus sekä varata 
enemmän inhimillisiä, teknisiä ja 
taloudellisia voimavaroja kestävän 
kalastusalan kehitykseen osana EU:n 
kolmansiin maihin kohdistuvaa 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa; kehottaa 
komissiota käynnistämään tieteelliset 
tarkastukset kalakantojen arvioimiseksi, 
ennen kuin uusista kestävän 
kalastussopimuksen pöytäkirjoista 
neuvotellaan, jotta vältettäisiin 
liikakalastus, kun otetaan huomioon, että 
kalastusalalla on tärkeä tehtävä monien 
kehitysmaiden elintarviketurvan 
varmistamisessa.

Or. en

Tarkistus 22
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kalavarojen käytön laajuutta 
rantavaltioiden lainsäädännön alaisilla 
vesillä koskevat säännökset saadaan
selkeämmiksi ja että kahdenvälisiä 
sopimuksia arvioitaessa otetaan 
huomioon tieteelliset kalavara-arviot.

Or. lt


