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POBUDE

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

1. meni, da ribolov, ki upošteva ukrepe, sprejete na mednarodni, regionalni in nacionalni 
ravni in ki temelji na odgovorni in trajnostni uporabi virov, omogoča gospodarsko rast in
odpiranje novih delovnih mest v EU in v državah v razvoju, medtem ko ima nezakoniti, 
neprijavljeni in neregulirani ribolov hude posledice na gospodarski, socialni in okoljski 
ravni, te posledice pa so še bolj škodljive za države v razvoju, saj ovirajo uresničevanje 
razvojnih ciljev tisočletja, zlasti ciljev 1, 7 in 8;

2. poudarja čezmejni značaj ribolovnih dejavnosti in potrebo po sodelovanju na dvostranski 
in večstranski ravni v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu 
ribolovu, da bi ukrepe v boju proti temu ribolovu izvajali vsi na pregleden, 
nediskriminacijski in pravičen način, obenem pa upoštevali finančne, tehnične in človeške 
zmožnosti držav v razvoju, zlasti majhnih otoških držav;

3. se zato veseli, ker je v novembru 2009 FAO sprejela sporazum o državnih ukrepih za 
pristanišča, ki naj bi preprečil, omejeval in odpravil nezakoniti, neprijavljeni in 
neregulirani ribolov, ter poziva vso mednarodno skupnost, naj čim prej ratificira ta 
sporazum;

4. poziva Komisijo, naj jamči za doslednost svojih politik, da bo razvojna politika, ki se bori 
proti revščini, sestavni del politike EU, katere cilj je (poleg okoljskih in trgovinskih 
vprašanj) tudi boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

5. poudarja neposredno povezavo med nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim 
ribolovom ter ravnjo upravljanja v državi, ter poziva, naj bodo vsi ukrepi za zunanjo 
pomoč pogojeni s trdno politično voljo države prejemnice, da bo v svojih vodah 
prepovedala nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ter na splošno izboljšala 
upravljanje v ribiškem sektorju;

6. poziva Komisijo, naj v sporazumih, ki jih sklepa z državami v razvoju, po potrebi poveča 
finančna sredstva, namenjena ribiškemu sektorju, da bodo te države okrepile svoje 
institucionalne, človeške in tehnične zmogljivosti v boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter bolj upoštevale ukrepe svetovnih in 
regionalnih organizacij za upravljanje ribolova in evropsko zakonodajo;

7. poudarja, da je treba vključiti civilno družbo ter na podjetja v ribiškem sektorju prenesti 
odgovornost, da bodo nadzorovala uporabo zakonitih ribolovnih metod ter v okviru 
socialne in okoljske odgovornosti sodelovala z oblastmi v boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.
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