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Изменение 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Проектостановище
Параграф 2, буква a а) (нова)

Проектостановище Изменение

aa) практиките за устойчив риболов 
следва да бъдат насърчавани чрез 
гарантиране, че риболовните 
дейности, които попадат в рамките 
на Споразумението за партньорско 
сътрудничество в областта на 
рибарството, отговарят на същите 
критерии за устойчивост, както и 
риболовните дейности във водите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Проектостановище
Параграф 2, буква б)

Проектостановище Изменение

б) достъпът на кораби на ЕС до 
излишъка на рибни ресурси следва да 
бъде ограничен в съответствие с 
максималния устойчив улов след 
задоволяване на продоволствените 
потребности на местното население;

б) достъпът на кораби на ЕС до 
излишъка на рибни ресурси следва да 
бъде ограничен в съответствие с 
максималния устойчив улов след 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и задоволяване на 
продоволствените потребности на 
местното население; за тази цел, 
Комисията е призована да гарантира, 
че европейските кораби улавят 
единствено излишъка на 
съответните рибни запаси, които не 
могат да бъдат уловени от сектора 
на рибарството в Мозамбик;
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Or. en

Изменение 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Проектостановище
Параграф 2, буква г)

Проектостановище Изменение

г) следва да бъде повишена отчетността 
на местното правителство и то също 
така трябва да гарантира подобряването 
на условията за живот на местните 
рибари и развитието на местни, 
устойчиви, малки риболовни стопанства 
и рибопреработвателна промишленост, 
както и спазването на екологичните 
стандарти;

г) следва да бъде повишена отчетността 
на местното правителство и то също 
така трябва да гарантира подобряването 
на условията за живот на местните 
рибари и развитието на местни, 
устойчиви, малки риболовни стопанства 
и рибопреработвателна промишленост, 
както и спазването на екологичните и 
санитарните стандарти;

Or. en

Изменение 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Проектостановище
Параграф 2, буква д)

Проектостановище Изменение

д) годишните доклади относно 
прилагането на споразумението, и по-
специално на многогодишната секторна 
програма, предвидена в член 3 от 
протокола, следва да бъдат изготвяни и 
изпращани на Парламента и на Съвета с 
цел насърчаване на прозрачността и 
гарантиране, че бюджетната подкрепа, 
предназначена за подпомагане на 
секторната политика в областта на 
рибарството, действително се използва 
за тази цел;

д) годишните доклади относно 
прилагането на споразумението, и по-
специално на многогодишната секторна 
програма, предвидена в член 3 от 
протокола, следва да бъдат изготвяни и 
изпращани на Парламента и на Съвета и 
публично оповестявани с цел 
насърчаване на прозрачността и 
гарантиране, че бюджетната подкрепа, 
предназначена за подпомагане на 
секторната политика в областта на 
рибарството, действително се използва 
за тази цел, както и с цел гарантиране 
на последователността на 
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политиките за развитие;

Or. en

Изменение 5
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 2, буква ж)

Проектостановище Изменение

ж) следва да бъдат предприети 
практически мерки за увеличаване на 
акостирането на кораби на ЕС в 
пристанищата на Мозамбик, в резултат 
на което ще се повиши местната заетост 
и възможностите за бизнес.

ж) следва да бъдат предприети 
практически мерки за увеличаване на 
броя на акостиранията на кораби на 
ЕС в пристанищата на Мозамбик, в 
резултат на което ще се повиши 
местната заетост и възможностите за 
бизнес. По-конкретно, следва да се 
положат усилия за подкрепа на 
преработвателната промишленост и 
капацитета на флота, за да се 
помогне на Мозамбик да използва 
самостоятелно своята риболовна 
зона;

Or. en

Изменение 6
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 2, буква ж а) (нова)

Проектостановище Изменение

жа) включването на корабите с 
парагади за улов на повърхността в 
протокола следва да бъде 
преразгледано, за да се гарантира 
съответствие с принципа на 
отговорното рибарство и за да се 
избегне рискът от причиняване на 
неустойчива смъртност на нецелеви 
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видове акули, морски птици и 
костенурки;

Or. en


