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Muudatusettepanek 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Arvamuse projekt
Lõik 2 – punkt a a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

a a) tuleks edendada säästvaid 
kalapüügitavasid, tagades, et igasugune 
kalandusalase partnerluslepingu kohane 
püük vastab samasugustele 
säästvuskriteeriumitele nagu ELi vetes 
toimuv kalapüük;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Arvamuse projekt
Lõik 2 – punkt b

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

b) ELi laevade juurdepääsu ülemäärastele 
kalavarudele tuleks piirata vastavalt 
maksimaalsele kestlikule saagikusele 
pärast kohaliku elanikkonna 
toitumisvajaduste rahuldamist;

b) ELi laevade juurdepääsu ülemäärastele 
kalavarudele tuleks piirata vastavalt 
maksimaalsele kestlikule saagikusele 
pärast toiduga kindlustatuse tagamist ja
kohaliku elanikkonna toitumisvajaduste 
rahuldamist; selleks palutakse komisjonil 
tagada, et Euroopa laevad püüavad ainult 
selliseid asjaomaseid ülemääraseid 
kalavarusid, mida Mosambiigi 
kalandussektor ei suuda püüda;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Arvamuse projekt
Lõik 2 – punkt d
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

d) kohalike omavalitsuste vastutust tuleks 
tugevdada ning kohalikud omavalitsused 
peaksid tagama ka kohalike kalurite 
elutingimuste paranemise, kohaliku 
jätkusuutliku rannalähedase püügi ja 
kalatöötlemise arendamise ning
keskkonnanormide järgimise;

d) kohalike omavalitsuste vastutust tuleks 
tugevdada ning kohalikud omavalitsused 
peavad tagama ka kohalike kalurite 
elutingimuste paranemise, kohaliku 
jätkusuutliku rannalähedase püügi ja 
kalatöötlemise arendamise ning
keskkonna- ja tervisenormide järgimise;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Arvamuse projekt
Lõik 2 – punkt e

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

e) tuleks koostada aastaaruanded kõnealuse 
lepingu – eeskätt protokolli artiklis 3 
osutatud mitmeaastase valdkondliku 
programmi – rakendamise kohta ning saata 
need parlamendile ja nõukogule, et 
edendada läbipaistvust ning tagada, et 
kalanduspoliitika toetamiseks ette nähtud 
rahalist toetust ka tegelikult selleks 
kasutatakse;

e) tuleks koostada aastaaruanded kõnealuse 
lepingu – eeskätt protokolli artiklis 3 
osutatud mitmeaastase valdkondliku 
programmi – rakendamise kohta ning saata 
need parlamendile ja nõukogule ning 
avalikustada, et edendada läbipaistvust 
ning tagada, et kalanduspoliitika 
toetamiseks ette nähtud rahalist toetust ka 
tegelikult selleks kasutatakse, ning et 
tagada poliitikavaldkondade 
arengusidusus;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõik 2 – punkt g

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

g) tuleks võtta praktilisi meetmeid ELi g) tuleks võtta praktilisi meetmeid ELi 
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laevade sildumiste arvu suurendamiseks 
Mosambiigi sadamates, suurendades 
sellega kohalikku tööhõivet ja 
ärivõimalusi.

laevade sildumiste arvu suurendamiseks 
Mosambiigi sadamates, suurendades 
sellega kohalikku tööhõivet ja 
ärivõimalusi; eelkõige tuleks teha 
jõupingutusi töötleva tööstuse ja 
laevastiku püügivõimsuse toetamiseks, et 
aidata Mosambiigil oma 
kalapüügipiirkonda ise kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõik 2 – punkt g a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

g a) pinnaõngejada elementide lisamine 
protokolli tuleks läbi vaadata, et tagada 
vastavus vastutustundliku kalapüügi 
põhimõttele ning vältida ohtu, et 
põhjustatakse püügiobjektide hulka 
mittekuuluvate haide, merelindude ja 
kilpkonnade populatsiooni asjatut 
hukkumist;

Or. en


