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N A P A K E / D O D A T E K

v poročilu o 

odnosih EU s pacifiškimi otoki - Strategija za okrepljeno partnerstvo
((2006/2204(INI))

Odbor za razvoj

Poročevalec: Nirj Deva 
A6-0325/2006

Vstaviti naslednje menje: 

Odbor za ribištvo
Predsednik

Ga. Luisa Morgantini
Predsednica
Odbor za razvoj
Bruselj

POBUDE

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

1. poudarja pomen dobrega upravljanja na področju ribolova, da se prepreči prelov in 
uničujoče ribiške tehnike ter nevarnosti za okolje, ki lahko uničijo življenje v morju, zlasti 
na področju ribolova tunov, saj ima Pacifik eno najbogatejših ribolovnih območij za tune 
na svetu;

2. pozdravlja predlog Komisije o okrepitvi prizadevanj za spodbujanje trajnostnega 
upravljanja ribištva s podporo lokalnih sistemov za spremljanje, kontrolo in nadzor v 
okviru partnerskih sporazumov za ribištvo v regiji kot tudi s tretjimi državami območja ter 
čezmorskimi državami in ozemlji, ki so povezana z Evropsko unijo (Francoska polinezija, 
Nova Kaledonija, Wallis in Futuna, Pitcairnski otoki);



PE 376.350/kon/err

SL SL

3. pozdravlja regionalni pristop pacifiških otoških držav do upravljanja ribolova tunov v 
njihovi regiji, v skladu s katerim so ustanovile novo regionalno ribiško organizacijo z 
imenom Komisija za ribištvo v zahodno-centralnem Pacifiku (WCPFC); meni, da bi morala 
ta komisija v skladu s sklepom Sveta iz leta 2001 nadaljevati dvostranska pogajanja z 
državami regije, da bi vzpostavili mrežo sporazumov o lovu na tune za ladjevje Skupnosti, 
podobnih obstoječim sporazumom za Indijski ocean;

4. meni, da je dostop do tega območja temeljnega pomena za dolgoročni razvoj ladjevja 
Skupnosti za lov na tune; v zvezi s tem pozdravlja zaključke znanstvenih raziskav, ki so 
pokazale, da je stanje staleža v splošnem dobro;

5. priznava pomen finančne pomoči Evropske unije za spodbujanje razvoja lokalnega ribištva 
v regiji, ki je glavni vir prihodka v pacifiških otoških državah, zlasti v državah z nizkim 
bruto nacionalnim dohodkom, kot so Kiribati, Marshallovi otoki, Mikronezija in Tuvalu;

6. poudarja pomen reševanja problema nezakonitega, neprijavljenega in neurejenega ribolova, 
ki danes najbolj ogroža trajnost staležev rib;

7. poziva Evropsko unijo in države pacifiške regije, naj podpirajo mednarodni akcijski načrt 
organizacije FAO za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in neurejenemu ribolovu; 
meni, da mora to biti prednostna naloga pri sklepanju sporazumov s tretjimi državami;

8. poziva Evropsko unijo in pacifiške otoške države, naj tesno sodelujejo za odpravo 
nezakonitega, neprijavljenega in neurejenega ribolova v regiji ter kot države pristanišča 
in/ali države zastave strogo izpolnjujejo svoje obveznosti;

9. meni, da bi bilo treba v vse sporazume za ribištvo vključiti klavzulo o ekskluzivnosti za boj 
proti nelojalni konkurenci med gospodarskimi subjekti Skupnosti.

(Zadeva vse jezike.)


