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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mora biti evropska ribiška politika skladna z razvojnimi cilji iz člena 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti s cilji iz cilja trajnostnega razvoja št. 14 
Agende 2030 – ohranjati in trajnostno izkoriščati oceane, morja in morske vire za 
trajnostni razvoj;

2. vztraja, da bi morala plovila Evropske unije dejansko loviti le presežek ribolovnih virov 
v skladu z načelom največjega trajnostnega donosa; opozarja, da ulov evropskih plovil 
ne sme ogrožati prehranske varnosti lokalnega prebivalstva;

3. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja zanesljivih znanstvenih podatkov za natančno 
določitev stanja ribolovnih virov; v zvezi s tem poudarja pomen skupnih znanstvenih 
skupin, pristojnih za dajanje znanstvenih mnenj o stanju ribjih staležev, da bi se izognili 
prelovu; poziva, naj se tem skupinam dodelijo ustrezni finančni, tehnični in človeški 
viri, ki bi jim omogočali, da izpolnijo svoje naloge in sodelujejo z regionalnimi 
organizacijami za upravljanje ribištva; močno priporoča okrepitev regionalnega 
sodelovanja na področju raziskav in pri razvijanju ribištva;

4. poziva Komisijo in Gvinejo Bissau, naj predložita podrobnejše informacije o razvoju 
industrijskih ribolovnih dejavnosti v regiji; poziva zlasti Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo organi Gvineje Bissau na pregleden način posredovali informacije o podpisu 
drugih sporazumov, ki tujim flotam omogočajo dostop do njihove izključne ekonomske 
cone;

5. poziva k preglednosti pri uporabi sredstev Evropske unije in k objavi seznama 
financiranih projektov;

6. poziva k skupnim prizadevanjem za spodbujanje razvoja lokalnega gospodarstva in 
okrepitev obalnih skupnosti, ki so odvisne od morskih virov; poudarja zlasti, da bi 
morala sektorska podpora na trajnosten način prispevati k razvoju obrtnega in lokalnega 
ribiškega sektorja, tudi predelovalnega, zlasti v korist žensk in mladih; poziva EU, naj 
zagotovi tehnično pomoč za izboljšanje vrednostnih verig in sistemov za certificiranje 
malega ribolova; priporoča, naj se del večletnega sektorskega programa nameni 
dejavnostim za okrepitev spremljanja, nadzora in opazovanja, zlasti kot sredstvo za 
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova; poleg 
tega priporoča, naj pri sprejemanju ukrepov v okviru sektorske podpore sodelujejo tudi 
lokalne ribiške skupnosti; 

7. spodbuja izgradnjo infrastrukture, ki naj omogoča iztovarjanje in predelavo ribiških 
proizvodov na kraju samem, da bo sporazum prinesel oprijemljive rezultate za lokalni in 
obrtni ribolov; poudarja, da je treba lokalne skupnosti ozaveščati o upravljanju, 
varovanju in ohranjanju naravnih virov, da bi se dosegli cilji trajnostnega razvoja in 
boja proti revščini;

8. opozarja na ključno vlogo žensk v neindustrijskem ribolovu, zlasti pri trženju in 
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predelavi proizvodov; opozarja na pomen razvijanja podpore v obliki usposabljanja ali 
majhne infrastrukture za hladno verigo;

9. vztraja, da je treba sporazum prilagoditi potrebam in prednostnim nalogam Gvineje 
Bissau; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj določi območje, ki bo zaprto za obalna 
plovila z vlečnimi mrežami, da bi se zmanjšale posledice za lokalne ribiče in preprečilo, 
da bi se na območjih, kjer lovijo lokalni ribiči, lovile vrste, ki so pomembne za lokalno 
prebivalstvo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo plovila z vlečnimi mrežami 
prijavila prilov glede na vrsto ribe in količino; 

10. priporoča, naj se s sektorsko podporo dopolnijo drugi programi, ki jih financirajo 
mednarodni partnerji v Gvineji Bissau, in se uskladijo z njimi, da se prepreči dvojno 
financiranje;

11. poudarja, da v skladu s poročilom Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih 
virov dolgoročno ohranjanje naravnih virov obalne cone Gvineje Bissau pomembno 
prispeva k ohranjanju svetovne biotske raznovrstnosti, ker se med drugim zagotavljajo 
območja, kjer velike kolonije morskih želv odlagajo jajčeca na atlantski obali Afrike, 
sprejemajo vsako leto milijoni ptic selivk iz Evrope ter zagotavljajo prehrana, 
pribežališča in drstišča za ribe in rake;

12. poudarja pomen programa za ohranjanje in trajnostno rabo obnovljivih naravnih virov 
obalnih območij Gvineje Bissau; poziva politične in upravne organe Gvineje Bissau, naj 
okrepijo ukrepe za zaščito in ohranjanje morskih in obalnih ekosistemov, da bi 
zagotovili trajnostno upravljanje naravnih virov in izkoriščanje ribolovnih virov, 
skladno s cilji trajnostnega razvoja, in izmenjavo najboljših praks na tem področju;

13. opozarja, da v Gvineji Bissau mangrovski gozdovi pokrivajo 8 % ozemlja, zato služi kot 
podnebni varovalni pas in zaščita pred širjenjem puščave v južne države in pred obalno 
erozijo; ponovno poudarja, da je zelo pomembno ohranjanje mangrov in virov, ki so 
odvisni od njih; na splošno opozarja na pomen integriranega upravljanja obalnih 
območij, ki bi ga bilo treba obravnavati kot instrument za ohranjanje in racionalno rabo 
naravnih virov v okviru trajnostnega razvoja, da bi prispevali k ohranjanju ekosistemov 
in vrst;

14. opozarja, da so morski viri čezmejni; ugotavlja, da je bilo v skladu s poročilom 
Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v jugozahodni Afriki 
ocenjeno, da je devet ribjih staležev čezmerno izkoriščanih, vključno z Galeoides 
decadactylus in tistimi iz rodu Pomadasys; zato poziva, naj se upošteva kumulativni 
učinek različnih sporazumov o ribolovu, sklenjenih z državami v regiji, da bi se okrepile 
regionalne in globalne strategije za upravljanje ribištva s tretjimi državami in zagotovilo 
trajnostno upravljanje ribolovnih virov; poziva vlade zahodnoafriških držav, naj v ta 
namen vzpostavijo informacijske sisteme in okrepijo regionalno sodelovanje; poleg tega 
opozarja, da je treba razviti ustrezne postopke certificiranja za izvoz ribiških proizvodov 
v EU. 
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