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POBUDE

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

1. poziva Komisijo in države v razvoju, naj glede na čezmejno razsežnost ribiške dejavnosti 
in selitveni značaj nekaterih vrst predvidijo regionalni pristop za ohranjanje in izkoriščanje 
ribolovnih virov;

2. opozarja na potrebo po uskladitvi politik EU z razvojnimi cilji, kot to določa člen 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3. pozdravlja zavzemanje Komisije za uveljavitev nove generacije sporazumov o trajnostnem 
ribolovu, ki bodo z okrepitvijo pogojevanja v državah partnericah spodbudili ohranjanje 
virov, okoljsko trajnost, dobro upravljanje in učinkovitost sektorske podpore;

4. želi, da sporazumi o trajnostnem ribolovu bolj spodbujajo vključevanje držav v razvoju v 
svetovno gospodarstvo ter pospešujejo naložbe v lokalni zasebni sektor in njegov razvoj, 
vključno z malimi podjetji in priobalnim ribolovom, in sicer zlasti s podpiranjem 
dejavnosti predelave in trženja;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo sredstva za sektorsko podporo iz sporazumov o 
trajnostnem ribolovu krepila cilje razvojnega sodelovanja EU in da bodo v skladu z 
nacionalnimi razvojnimi načrti držav podpisnic; poziva, naj ta sredstva ne nadomestijo 
sredstev za sodelovanje na področju ribištva, ki so predvidena v drugih sporazumih ali 
instrumentih sodelovanja, temveč jih na skladen način dopolnijo;

6. poziva Komisijo in države partnerice, naj lokalne skupnosti in civilno družbo bolj vključijo 
v razprave o sporazumih o trajnostnem ribolovu, v ukrepe izvajanja in spremljanja, da 
bodo zagotovljeni preglednost, skupna odgovornost in dobro upravljanje;

7. poziva Komisijo, naj sistematično objavlja študije učinka, na katerih temeljijo sporazumi o 
trajnostnem ribolovu in protokoli, kot tudi poročila o izvajanju teh sporazumov.


