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Tarkistus 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Lausuntoluonnos
2 kohta – a a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a a) kestäviä kalastuskäytäntöjä olisi 
edistettävä varmistamalla, että kaikessa 
kalastuskumppanuussopimuksen nojalla 
harjoitettavassa kalastustoiminnassa 
noudatetaan samoja kestävyyttä koskevia 
arviointiperusteita kuin EU:n vesillä 
harjoitettavassa kalastustoiminnassa;

Or. en

Tarkistus 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Lausuntoluonnos
2 kohta – b kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) EU:n alusten oikeutta hyödyntää 
kalavarojen ylijäämää on rajoitettava 
kestävän enimmäistuoton mukaisesti sen 
jälkeen, kun paikallisväestön 
ravitsemustarpeet on tyydytetty;

b) EU:n alusten oikeutta hyödyntää 
kalavarojen ylijäämää on rajoitettava 
kestävän enimmäistuoton mukaisesti sen 
jälkeen, kun elintarviketurva on taattu ja 
paikallisväestön ravitsemustarpeet on 
tyydytetty; tätä varten komissiota 
pyydetään varmistamaan, että 
eurooppalaiset alukset kalastavat 
asianomaisten kalavarojen ylijäämästä 
ainoastaan sen, mitä Mosambikin 
kalastusalalla ei pystytä kalastamaan;

Or. en

Tarkistus 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman
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Lausuntoluonnos
2 kohta – d kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

d) paikallisviranomaisten 
vastuuvelvollisuutta on vahvistettava ja 
paikallisviranomaisten on myös 
varmistettava paikallisten kalastajien 
elinolojen parantaminen, paikallisen, 
kestävän ja pienimuotoisen kalastuksen ja 
kalanjalostusteollisuuden kehittäminen 
sekä ympäristönormien noudattaminen;

d) paikallisviranomaisten 
vastuuvelvollisuutta on vahvistettava ja 
paikallisviranomaisten on myös 
varmistettava paikallisten kalastajien 
elinolojen parantaminen, paikallisen, 
kestävän ja pienimuotoisen kalastuksen ja 
kalanjalostusteollisuuden kehittäminen 
sekä ympäristö- ja terveysnormien 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Lausuntoluonnos
2 kohta – e kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

e) sopimuksen – ja erityisesti 3 artiklassa 
vahvistetun monivuotisen alakohtaisen 
ohjelman – täytäntöönpanoa koskevat 
vuosittaiset raportit on laadittava ja 
toimitettava parlamentille ja neuvostolle 
avoimuuden edistämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että alakohtaisen 
kalastuspolitiikan tukemiseen tarkoitettu 
rahoitus todella käytetään tähän 
tarkoitukseen;

e) sopimuksen – ja erityisesti 3 artiklassa 
vahvistetun monivuotisen alakohtaisen 
ohjelman – täytäntöönpanoa koskevat 
vuosittaiset raportit on laadittava ja 
toimitettava parlamentille ja neuvostolle ja 
asetettava yleisön saataville avoimuuden 
edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen 
tarkoitettu rahoitus todella käytetään tähän 
tarkoitukseen, sekä kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 5
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
2 kohta – g alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

g) olisi ryhdyttävä käytännön toimiin 
Mosambikin satamiin saapuvien EU:n 
alusten lukumäärän lisäämiseksi, mikä 
parantaa paikallista työllisyyttä sekä 
liiketoimintamahdollisuuksia.

g) olisi ryhdyttävä käytännön toimiin 
Mosambikin satamiin saapuvien EU:n 
alusten lukumäärän lisäämiseksi, mikä 
parantaa paikallista työllisyyttä sekä 
liiketoimintamahdollisuuksia; erityisesti 
olisi toteutettava toimia, jotka tukevat 
jalostusteollisuutta ja alusten 
kapasiteettia, jotta voidaan auttaa 
Mosambikia hyödyntämään 
kalastusaluettaan itse;

Or. en

Tarkistus 6
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
2 kohta – g a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

g a) pintasiima-alusten sisällyttämistä 
pöytäkirjaan olisi tarkistettava, jotta 
voidaan varmistaa vastuullisen 
kalastuksen periaatteen noudattaminen ja 
välttää vaara, että aiheutetaan lajin 
kannalta kestämätöntä kuolleisuutta hai-, 
merilintu- ja kilpikonnakannoissa, jotka 
eivät ole kalastuksen kohteena;

Or. en


