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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Sporazum in njegov protokol morata biti skladna z novo uredbo o skupni ribiški politiki 

(SRP), v kateri se poudarjata trajnost ribolova in dobro upravljanje. Pomembna je skladnost 

med skupno ribiško politiko in cilji EU na področju razvojnega sodelovanja. 

Partnerstvo v okviru tega sporazuma mora spodbujati odgovorno izkoriščanje ribolovnih 

virov Madagaskarja. To je priložnost za spodbujanje gospodarske rasti, izboljšanje stanja na 

področju človekovih pravic in delovnih pogojev delavcev, zlasti žensk, ter izkoreninjenje 

nezakonitega dela otrok v tem sektorju.  

EU bi morala spodbujati zaposlovanje lokalnih ribičev na njenih plovilih in iztovarjanje ulova 

na Madagaskarju za njegovo predelavo. Plovila morajo spoštovati obveznost letne izjave v 

skladu s pravili dobrega upravljanja in preglednosti. Skupni odbor EU-Madagaskar za ribištvo 

bi moral analizirati učinke tega partnerstva.  

Poročevalec se veseli dodelitve letnega zneska v višini 700 000 EUR , namenjenega za pomoč 

sektorski politiki na področju ribolovnih virov in ribištva. Znesek bi treba uporabiti za 

podporo projektom znanstvenih raziskav, nadzora in spremljanja boja proti nezakonitemu 

ribolovu, trajnostnega upravljanja ribjih staležev in spodbujanja malega ribolova, nujnega za 

prehransko varnost. Madagaskar bo moral povečati prizadevanja za dokazovanje preglednosti 

pri upravljanju finančnega nadomestila.   

Poročevalec v tem sporazumu vidi priložnost za EU, da spodbudi državo, naj se uskladi s 

sporazumom iz Cotonouja, zlasti njegovim členom 9 o človekovih pravicah, demokratičnih 

načelih, načelu pravu države in dobrem upravljanju javnih zadev.  

****** 

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga 

sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti 

in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med 

Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo. 
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