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POBUDE 

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 

vključi naslednje pobude: 

A. ker so bila v zadnjem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je 

prenehal veljati 31. decembra 2016, dodeljena finančna sredstva v višini 600 000 EUR 

letno, od katerih je bilo 300 000 EUR namenjenih podpori ribiške politike Komorov z 

namenom spodbujanja trajnosti in dobrega upravljanja ribolovnih virov v komorskih 

vodah; 

B. ker ima nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov v obalnih vodah 

Komorov škodljive posledice za lokalno ribištvo in biotsko raznovrstnost, saj ogroža 

prihodke in možnosti malih ribičev za preživljanje ter prehransko varnost in trajnostni 

razvoj Komorov, s tem pa povečuje revščino; 

C. ker so morski viri omejeni; ker afriška celina vsako leto izgubi več milijard dolarjev 

zaradi nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova; 

D. ker se po podatkih Organizacije združenih narodov za kmetijstvo (FAO) letno 

nezakonito ulovi 26 milijonov ton rib, kar je več kot 15 % ulova po vsem svetu; ker se 

zaradi nezakonitega prelova staleži rib ne morejo obnavljati, biotska raznovrstnost, 

morski ekosistem in prehranska varnost so ogroženi, vse to pa povzroča znatne 

gospodarske izgube; 

E. ker je trajnostno upravljanje morskih ekosistemov bistveno za omejevanje škodljivih 

učinkov podnebnih sprememb; ker je bilo na konferenci COP21 poudarjeno, da je treba 

trend prekomerne proizvodnje nujno preobrniti; 

F. ker so agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja prvič 

vključili cilj, povezan z ohranjanjem in trajnostnim izkoriščanjem morij in morskih 

virov (cilj 14); 

1. se zaveda, da je nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni morski in sladkovodni 

ribolov velik svetovni gospodarski in okoljski problem, ki ogroža trajnost ribjih staležev 

in prehransko varnost ter biotsko raznovrstnost svetovnih oceanov; poudarja, da 

nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov tudi spodkopava prizadevanja za 

upravljanje ribištva in pomeni nepošteno konkurenco za ribiče, zlasti tiste s plovili za 

mali priobalni ribolov, in druge, ki delujejo v skladu z zakonom, to pa ima hude 

socialne, gospodarske in okoljske posledice; ugotavlja, da je nezakoniti, neprijavljeni in 

zakonsko neurejeni ribolov pogostejši v državah s šibkim upravljanjem; 

2. poudarja, da so države v razvoju zaradi omejenih zmogljivosti za nadzor in spremljanje 

svojih voda posebej občutljive na nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni 

ribolov, kar še dodatno spodkopava upravljanje njihovih ribolovnih dejavnosti; 

izpostavlja, da so zaradi nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega 

ribolova države v razvoju ob dohodek in hrano, zlasti ko se te dejavnosti opravljajo na 

območjih, ki jih uporabljajo tudi lokalni ribiči; 
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3. pozdravlja politiko nične tolerance, ki jo ima EU v zvezi z nezakonitim ribolovom po 

vsem svetu; 

4. obžaluje, da komorski organi kljub sektorski podpori iz protokola k sporazumu o 

partnerstvu v ribiškem sektorju niso sprejeli ustreznih ukrepov za vzpostavitev 

nacionalne evidence ribiških plovil ter za pripravo in izvajanje zanesljivega 

nacionalnega akcijskega načrta in pravnega okvira proti nezakonitemu, neprijavljenemu 

in zakonsko neurejenemu ribolovu komorskih ribiških plovil v komorskih vodah, zaradi 

česar so bili Komori v skladu z uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko 

neurejenem ribolovu opredeljeni kot nesodelujoča država; 

5. obžaluje, da je Komisija poleg tega, da komorska uprava nima zmogljivosti za boj proti 

nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, poročala tudi o 

pomanjkanju upravljanja oziroma prešibki politični volji komorskih nacionalnih oblasti 

za sodelovanje; 

6. poziva, naj se zmogljivosti držav v razvoju okrepijo na področju upravnih zadev, 

kartiranja in ocenjevanja virov; poziva tudi, naj se vzpostavijo ukrepi, s katerimi jim bo 

zagotovljena pomoč pri pridobivanju zanesljivih in objektivnih statističnih podatkov, 

kar bo prispevalo k oblikovanju ekonomskih politik in strategij ter na področju 

spremljanja in zaščite zakonitega ribolova; 

7. opozarja, da so Komori v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki so 

ga podpisali z EU, in drugimi mednarodnimi instrumenti, pa tudi v okviru uresničevanja 

Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja, dolžni spoštovati načeli dobrega upravljanja 

v ribištvu in odgovornega ribolova, vzdrževati ribje staleže in ohranjati morske 

ekosisteme v svoji izključni ekonomski coni; 

8. opozarja zlasti na podcilj 4 cilja trajnostnega razvoja 14, ki govori o učinkoviti ureditvi 

lovljenja in odpravi prelova, nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega 

ribolova in škodljivih ribolovnih praks ter o izvedbi znanstveno utemeljenih načrtov 

upravljanja, da bi se ribji staleži v najkrajšem izvedljivem času obnovili vsaj do ravni, 

ki omogočajo največji trajnostni donos, kot ga določajo njihove biološke značilnosti; 

9. poziva Komisijo, naj nadaljuje politični in sektorski dialog o ribištvu s komorskimi 

oblastmi, ki bo privedel do izpolnjevanja določb v skladu z uredbo o nezakonitem, 

neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu s strani Komorov ter nazadnje do 

črtanja Komorov s seznama nesodelujočih držav; poziva, naj se do takrat pomoč, ki jo 

Komori prejemajo v okviru drugih finančnih instrumentov EU, preusmeri tako, da 

plačilo stroškov tega stanja ne bo padlo na pleča tamkajšnjih prebivalcev; 

10. poudarja, da je treba vsem organom za nadzor ribištva po svetu zagotoviti zadostne 

(človeške, finančne in tehnološke) vire, ki jim bodo omogočili celovito izvajanje 

zakonodaje in predpisov na področju ribištva; 

11. je prepričan, da mora boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko 

neurejenemu ribolovu trajati več let in je v veliki meri odvisen od usklajenega odziva na 

mednarodni ravni, tudi odziva držav zastave, obalnih držav, držav pristanišča in držav 

trga; meni, da bi moral ta odziv temeljiti na enotni uporabi mednarodnega prava in 

predpisov o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu ter na 
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obširni in natančni izmenjavi informacij; poziva mednarodno skupnost, naj sprejme 

podobne ukrepe, kot jih je sprejela EU, za zaprtje trgov za ribe iz nezakonitega, 

neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. 
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